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This perspective of this research for the creation of a established set of
learning activities and creative printmaking activities used for early childhood students.
In addition their creativity was subsequently developed in the undertaking of creative
printmaking activities for early childhood students. In this study the population sample
used in this study included ten boys and girls. who raanged in age from toddlers to
three to six year olds at the Art Can Do school. The activities created consisted of
seven activities. The duration of this research was a total of seven. The tools used in the
study are the printing activities set and creativity test of creative thinking drawing
Production Jellen & Urban
The results of this research demonstrated that early childhood development
was a very delicate process, but children were enthusiastic about learning new things.
Creativity in terms of creative printmaking used seven activity plans. The score was at a
good level of 87.43 percent, And students developed creativity at a low to a high level,
according to activity plans one to seven, with the creation of printmaking. A activity
plan is based on the most creative ideas, Which included seven activity plans,
to satisfy the imagination.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ศิลปะเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มงุ่ หวังให้ ผ้ เู รียนมีจิตใจที่ดีงาม เป็ นคนช่างคิด ช่างสังเกต
มีความรู้ ความเข้ าใจ เห็นคุณค่าของศิลปะ สิ่งแวดล้ อม และธรรมชาติกระบวนการเรี ย นการสอน
ศิลปะ มีบทบาทสาคัญ ทาให้ เกิดการพัฒนาการทางด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ อีกทัง้
ในสัง คมปั จ จุบัน ได้ มี ก ารเปิ ดโอกาสให้ เ ด็ก เเสดงออกอย่ า งอิ ส ระ ใช้ จิ น ตนาการความคิ ด
สร้ างสรรค์ตามความต้ องการของเเต่ละคน ศิลปะทาให้ เด็กมีสมาธิ มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตใจที่ดี
สิ่งเหล่านี ้จึงเป็ นการพัฒนาชีวิตให้ สมบูรณ์ตอ่ ไปในอนาคต
ศิลปะเด็กคือศิลปะที่เด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจ การรับรู้ เเละความพร้ อมของ
เด็ก เเต่ละคน โดยที่ ก ารเเสดงออกนัน้ จะเเสดงออกด้ วยวิธีก ารอย่ า งใดอย่ างหนึ่งด้ ว ยความ
เหมาะสมเเละได้ สร้ างสรรค์เป็ นผลงาน
ศิลปะที่รับ รู้ได้ ด้วยประสาทหรื อที่เรี ย กกันว่าทัศนศิลป์ เช่นการสร้ างผลงานศิลปะด้ วย
ศิลปะประเภทต่าง ๆดังต่อไปนีก้ ารวาดภาพ การปั น้ แกะสลัก หรื อภาพพิมพ์ เป็ นต้ น วิรุณ ตัง้
เจริญ (2526) ได้ กล่าวไว้ เมื่อเด็กได้ รับการสนับสนุนให้ สร้ างสรรค์ศิลปะเเละให้ สร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอย่างต่อเนื่องนัน่ หมายถึงทางหนึ่งซึ่งเป็ นการสัง่ สมความคิดสร้ างสรรค์อย่างดี การกระทา
อย่างต่อเนื่องนันเป็
้ นเหมือนการปลูกฝังพฤติกรรมโดยตรง ดังนัน้ ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก จึง
เป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นควรได้ รับการเสริ มสร้ างและพัฒนาเพื่อจะได้ เจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มี
ความคิด สร้ างสรรค์ พร้ อมที่จะสร้ างสรรค์สงั คมประเทศชาติให้ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป ดังที่ เฉลา
ประเสริฐสังข์ (2542)
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ
และสอดคล้ องกับ หลักพัฒนาการของเด็กได้ เป็ นอย่างดีเเล้ ว ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ ส่งเสริ มความคิ ด อิสระ สร้ างสรรค์เเละจิ น ตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริ มเเละพัฒนา
กล้ ามเนื ้อนิ ้วมือ เเละตาให้ มีความสัมพันธ์ พรมารินทร์ สุทธจิตตะ (2529) กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
ที่ดีมีอยู่กิจกรรมหนึ่ง คือ การทากิจกรรมศิลปะด้ วยนิ ้วมือ เป็ นเทคนิคเน้ นกล้ ามเนื ้อมือเป็ นรูปแบบ
หนึ่งของกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์มีหลายรู ปเเบบ ได้ เเก่ การปั น้ เเป้งโด
การเขียนภาพด้ วยนิ ้วมือ การละเลงสี โดยทุก ๆขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมจะเน้ นที่กล้ าม เนื ้อเเละ
การตกเเต่งชิ ้นงานเป็ นสาคัญ จากการที่เด็กได้ เขียนภาพด้ วยนิ ้วมือ จะสังเกตได้ วา่ ระหว่างที่เด็กได้
เขียน ภาพด้ วยนิว้ มือ เด็กได้ มีการพัฒนาการทางกายโดยการปฎิบัติด้วยมือ เด็กได้ เลือกสีด้วย
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ตนเองในการตกเเต่งรูปภาพถือได้ วา่ เป็ นการพัฒนานิ ้วมือเเละจุดเริ่มต้ นสาหรับความสามารถเเละ
พรสวรรค์ของเด็กยิ่งเด็กได้ มีโอกาสใช้ มือ ได้ คล่องเเคล่วเพียงใดย่อมจะช่วยส่งเสริ มพัฒนาการ
ทางสติปัญญาไปด้ วย มัทนี เกษกมล (2534) ซึ่งจากการทากิจกรรมศิลปะด้ วยนิ ้วมือเด็กได้ ใช้ สมอง
ทางานต่าง ๆที่ ท้าทาย ล้ วนส่งผลต่อการเจริ ญ เติบ โตของสมอง ซีก ขวา ที่เ กี่ย วกับจิ นตนาการ
ความคิดสร้ างสรรค์ เเละรวมทัง้ ความคิดสิ่งที่เเปลก ๆใหม่ ๆ กมลพรรณ ชีวพันธุศรี (2546) เเละ
ปี เตอร์ สนั ได้ กล่าวถึง กิ จกรรมการเขียนภาพด้ วยนิว้ มือ เป็ นการพัฒนากล้ ามเนือ้ ให้ เ เข็งเเรง
รวมทังส่
้ งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ดังนัน้ การทากิจกรรมศิลปะด้ วยนิ ้วมือ จึงมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่จะเป็ นพืน้ ฐานไปสู่การพัฒนาการเตรี ยมความพร้ อม
ระดับประถมศึกษาต่อไป
การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ เป็ นกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์อย่างหนึ่งที่มีความสาคัญ เพราะ
การสร้ างผลงาน ศิลปะภาพพิ มพ์ นนั ้ มีเทคนิคที่ หลากหลาย ทัง้ เทคนิคช่วยพัฒนาทักษะตังเเต่
้
ระดับง่ายไปจนถึงระดับที่ย ากขึ ้นไป เเละการจะสร้ างสรรค์ผลงานขึ ้นมาหนึ่งชิน้ นัน้ จะต้ องผ่าน
กระบวน ความคิดสร้ างสรรค์ มีการวางเเผนถึ งขันตอนที
้
่ จะปฎิบัติทงั ้ ในเรื่ องของการออกเเบบ
รูปทรง หรือภาพลักษณ์ของผลลัพธ์ที่ต้องการจะเเสดงออกมาผ่านกระบวน การภาพพิมพ์นี ้ การ
จัดองค์ประกอบศิลป์ หรือเเม้ เเต่ในเรื่องของการใช้ สี กิจกรรมศิลปะด้ านภาพพิมพ์นนั ้ จะช่วย ให้
เกิดความคิด จินตนาการที่ สร้ างสรรค์ ฝึ ก ทักษะประสาทสัมผัสเเละยังมีการกระตุ้น ให้ เกิดการ
พัฒนาทักษะด้ าน อื่น ๆอีกมากมาย
การศึกษาปฐมวัยเป็ นการศึกษาที่เน้ นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 8 ขวบแรก ให้ เป็ นไป
อย่างเต็ม ศักยภาพ กิจกรรมศิลปะเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่จัดว่าสาคัญสาหรับเด็ก เพื่อพัฒนาให้ เด็ก
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึก และความสร้ างสรรค์ ซึ่งพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย จะแตกต่างกันไป เด็ก 2 ขอบ แรกจะเริ่มคิดจิตนาการ 2 - 4 ขวบ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแปลก
ใหม่ ชอบเสาะแสวงหาความรู้ อย่างอิสระแต่ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ โดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความคิด
สร้ างสรรค์ แต่บรรยากาศที่ดีจะเป็ นปัจจัยสาคัญ ในการเสริ มสร้ างให้ ความคิด สร้ างสรรค์พัฒนา
ยิ่ งขึน้ ซึ่ง กิ จ กรรมศิ ลปะการวาดภาพระบายสี เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ เ ด็ก แสดงความ
สามารถในทางสร้ างสรรค์ได้ อย่างดี ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความคิดที่ควรได้ รับการพัฒนา และ
ถือเป็ นเป้าหมาย หลักของพ่อแม่ ครูและผู้ใกล้ ชิดต้ องสนับสนุน ให้ เกิดขึ ้นกับเด็ก อารี พันธ์มณี
(2540) สมองของเด็กปฐมวัยอยู่ในระยะการรับประสบการณ์โดยสมองซีกขวาจะทางานเกี่ยวกับ
การรั บ รู้ เรี ย นรู้ และท าความเข้ าใจ ในด้ านศิ ล ปะ และการสร้ างสรรค์ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2553) ; อ้ างอิงจากสถาบัน ส่งเสริ มอัจฉริ ยะภาพ และนวัตกรรมการเรี ยนรู้.
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2550 กล่าวว่าการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก ทาให้ ผ้ ใู หญ่ได้ เข้ าใจความหมาย ความรู้สึกนึกคิด
และความต้ อ งการของเด็ก ซึ่ง เด็ก วัย นี ย้ ัง ไม่พ ร้ อมที่ จ ะพูด ฟั งอ่า น เขี ย น เช่ น เดีย วกับ เด็ก
ประถมศึก ษา แต่เด็กปฐมวัยจะอาศัยศิลปะ การวาด ขีด เขีย น เป็ นเครื่ องมือ สื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สกึ นึกคิดความเข้ าใจ และแสดงความต้ องการดังกล่าวออกมา นอกจากนี ้กิจกรรมอื่น ๆ เช่น
การพับ ตัดฉีก ปะ ถือว่าเป็ นศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ยงั สามารถช่วยส่งเสริมให้ เด็กมีจินตนาการ
มีความละเอียดลออ ประณีตเรี ยบร้ อย อีกทัง้ ศรี เรื อน แก้ วกังวาน (2540) ได้ กล่าวถึงพัฒนาการ
ทางศิลปะ เป็ นพัฒนาการควบคูท่ งด้
ั ้ านความคิดและทักษะ พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก มีความ
พิเศษกว่าของผู้ใหญ่ในเรื่อง ความ สามารถทางกายด้ านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทัง้
ความสามารถด้ านสมองเชิงสร้ างสรรค์ และแสดง ออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพัฒนาการด้ าน
อารมณ์ จิตใจและความคิดเชิงบวก
ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ใช้ การสร้ างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ เพื่ อศึกษาพัฒนาการ
ความคิดสร้ างสรรค์ ทางศิลปะ สาหรับเด็กปฐมวัย ให้ เด็กได้ มีการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะภาพ
พิมพ์สร้ างสรรค์อย่างเสรี เเละเป็ นการ เปิ ดโอกาสให้ มีการเเสดงออกทางความคิด อารมณ์ เเละ
จินตนาการ ด้ วยการถ่ายทอดจินตนาการนัน้ ๆออกมา ในรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิ มพ์ และ
ศึก ษาว่าเมื่ อเด็ก ได้ รั บ การเรี ย นรู้ จากกิ จ กรรมดังกล่าวนี เ้ เล้ ว กิ จ กรรม ดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียนหรือไม่
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงจุ
ั ้ ดมุง่ หมายของการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อศึก ษาการสร้ างชุดกิ จกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ ที่ มีผลต่อความคิด
สร้ างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาด้ านความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการของเด็กปฐมวัยจากชุดกิจกรรม
ศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
ความสาคัญของวิจัย
การสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อ
ศึกษาด้ านความคิดสร้ างสรรค์สาหรับเด็กต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครัง้ นี ้ เป็ น เด็ก ที่อยู่ใ นช่วงอายุป ฐมวัย ทัง้ ชายและหญิ ง
โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จานวน 10 คน
ระยะเวลาในการทากิจกรรมภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ ของวิจัยในครัง้ นี ้
ใช้ เวลาในการทากิจกรรม 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม วันละ 1-2 ชัว่ โมง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดนิยามเฉพาะไว้ ดังนี ้
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กในวัยตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง8 ปี จัดได้ วา่ เป็ นระยะที่สาคัญ
ที่สดุ ของชีวิต ทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะ ด้ านสติปัญญาจะเจริ ญมาก
ที่สดุ ในช่วงนี ้และพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี ้จะเป็ นพื ้นฐานที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการ ในช่วงอื่น ๆ
ของชีวิต
2. ความคิ ด สร้ างสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถของสมองในการคิดจิ น ตนาการ
ผสมผสานความรู้และ ประสบ-การณ์ ซึ่งทาให้ เกิดความคิดดัดแปลงสิ่งแปลกใหม่ที่ตา่ งไปจากเดิม
ได้ ตามความเหมาะสมซึ่งสามารถวัดด้ วยแบบ ทดสอบความคิดสร้ างสรรค์เยลเลนและเออร์ บัน
(Jellen&Urban)
3. ชุดกิจรรมศิลปะ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ถกู จัดทาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ศิลปะ
4. ภาพพิ ม พ์ ส ร้ างสรรค์ หมายถึ ง การสร้ างงานศิล ปะโดยใช้ จิ น ตนาการ ผ่า น
กระบวนการสร้ างภาพด้ วยวิธีการ พิมพ์จากแม่พิมพ์ลกั ษณะต่างๆ โดยที่ผ้ สู ร้ างงานนามากดลงบน
วัสดุผิวเรียบหรือวัตถุอื่นๆ เพื่อให้ เกิดภาพหรื อ เครื่ องหมายเหมือนกันซา้ ๆ ตามจานวนที่ต้องการ
โดยมิต้องเขียนหรือวาดซ ้ากันเป็ นจานวนมากการเปิ ดโอกาส ให้ มีการพิมพ์งานภาพพิมพ์ด้วยการ
แสดงออกจากความคิดจินตนาการ และสามารถสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ภาพพิมพ์อย่างง่าย โดย
ใช้ สีและวัสดุตา่ ง เช่นวัสดุจากธรรมชาติ ได้ แก่ กิ่งก้ าน ใบไม้ ดอกไม้ ก้ อนหิน หรื อ การสร้ างสรรค์
ด้ วยการใช้ อวัยวะช่วงแขนสร้ างสรรค์ เช่น นิ ้วมือ ฝ่ ามือ อุ้มมือ เป็ นต้ น
การวิจยั ครัง้ นี ้สามารถวัดความคิดสร้ างสรรค์โดยการใช้ แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์
ของเยลเลนและเออร์บนั (Jellen; &Urban. 1986)
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สมมุติฐานในการวิจัย
ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ ดี
กรอบแนวความคิด
การสร้ างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย

ความสาคัญและแนวทางการสร้ างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
ราศี ทองสวัสดิ์, วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ

หลักการและการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
แมคมิลแลน (Maacmillan. 1924)
ทอแรนซ์ (Torrance, 1964)

ผลงานภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย

แบบทดสอบและแบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลนและเออร์บนั
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิด
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
ในการวิจยั เรื่องการสร้ างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจยั ได้
ค้ นคว้ าศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทางศิลปะของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัย
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
2.2 ความสาคัญของกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
2.3 คุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมสร้ างสรรค์
2.4 หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาพพิมพ์
3.1 ความหมายของภาพพิมพ์
4. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
4.2 ความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
4.3 องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
4.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
4.5 คุณค่าของความคิดสร้ างสรรค์
4.6 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์
4.7 หลักการพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์
4.8 หลักการส่งเสริมและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
4.9 แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
5. เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้ อง
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทางศิลปะของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัย
พี ระพงษ์ กุลพิ ศ าล (2546) ได้ ก ล่าว ว่า พัฒนาการทางศิล ปะเป็ น กระบวนการ
แสดงออกทางศิ ลปะที่ มีลัก ษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่งกฎอยู่ใ นวัย จากวัย หนึ่งสู่อีก วัย หนึ่งอย่ าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาการ ดัง กล่าวจะดาเนินไปอย่างช้ าหรื อเร็วขึ ้นอยู่กับพืน้ ฐานความเข้ าใจและ
ความสามารถ ทางศิลปะ ประกอบกับ สิ่งแวดล้ อมและแรงจูงใจของแต่ละคน ดังจะเห็นได้ จาก
พัฒนาการทางศิ ลปะของเด็ก นัน้ จะเริ่ มต้ น จากการเขีย น ภาพ เป็ น เส้ น ขยุก ขยิก จนสามารถ
ลากเส้ นตรงได้ เพราะกล้ ามเนื ้อแขนและมือได้ รับการควบคุมดีขึ ้น
ศรีเรือน แก้ วกังวาล (2549) ได้ กล่าวว่า พัฒนาการทางศิลปะ เป็ นพัฒนาการควบคู่
ทังด้
้ านความคิด และทักษะ พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก มีความพิเศษกว่าของผู้ใหญ่ในเรื่องของ
ความสามารถทางกายด้ าน ประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว รวมทัง้ ความสามารถด้ านสมอง
เชิ งสร้ างสรรค์ และแสดงออกทางจิ น ตนาการ ซึ่งมี ค่าต่อพัฒนาการด้ า นอารมณ์ จิ ตใจและ
ความคิดเชิงบวกอย่างมาก
หรรษา นิลวิเชียร (2535) ;อ้ างอิงจาก Kellogg. 1967 ได้ ทาการศึก ษางานขีด ๆ
เขียน ๆ ของเด็กและให้ ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทัว่ โลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็ นขันตอน
้
ที่คล้ าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้ อย จนถึงอายุ 4 – 5
ขวบ และได้ จาแนกออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ทาให้ เราเข้ าใจถึงความสาคัญของงานขีด ๆเขียน ๆ ทาง
ศิลปะที่มีตอ่ การพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 ขีดเขี่ย ขันขี
้ ดเขี่ย (Placement stage) เป็ นขันการทดลองให้
้
เด็ก อายุ 2
ขวบ หรือ3 ขวบ ขีด ๆ เขียน ๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมักจะขีดเขี่ยเป็ นเส้ นตรงบ้ างโค้ งบ้ างลง
บนกระดาษที่พื ้นผิวของวัสดุ อื่น ๆ โดย ปราศจากการควบคุมเด็ก ๆ จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ตน โลกของเขานันมี
้ การขีด ๆ เขียน ๆ นับเป็ น พืน้ ฐานการพัฒนาตนเองของเด็ก งานศิลปะของ
เด็กเป็ นการแสดงความคิด ความรู้สกึ อันเป็ นเอกลักษณ์ในแต่ละขัน้ ตอนของการพัฒนาของชีวิต
ในความหมายนี ้ คือ งานศิลป์ โดยการขีด ๆเขียน ๆ จะเป็ นการแสดงออกของเด็ก แต่ละอันเป็ น
เอกลัก ษณ์ ของเขาเองการศึก ษาถึ งรู ป แบบ ต่าง ๆ ของการวางต าแหน่ ง ของภาพของเด็ก
ยกตัวอย่าง เช่น เด็กอาจจะขีดเขียนลงกระดาษด้ านซ้ าย ด้ านขวา หรื อตรงกลางของกระดาษ ได้
จาแนกตาแหน่ง ของการขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กออกเป็ น 17 ตาแหน่ง และยังได้ รับการยืนยันจาก
นักค้ นคว้ าอื่น ๆ ว่าเด็กจะใช้ รูปแบบ ของการวางตาแหน่งเหล่านีใ้ นการฝึ กฝนในขันแรก
้
ในแต่ละ
รูปแบบก็จะพบในแต่ละขันของการพั
้
ฒนาของเด็ก เมื่อ เด็กพบวิธีการขีด ๆเขียน ๆเด็กก็จะพัฒนา
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ตาแหน่งของภาพด้ วยซึ่งก็กลายเป็ นส่วนหนึ่งที่สะสมอยู่ ตัวเด็กตลอด เวลา ของการพัฒนาด้ าน
ศิลปะจนกระทัง่ โตเป็ นผู้ใหญ่
ขันที
้ ่ 2 ขีดเขียนเป็ นรูปร่าง ขันขี
้ ดเขียนเป็ นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนี ้
ทากับเด็กอายุ 3 หรื อ4 ขวบ ซึ่งจะพบว่าการขีด ๆ เขีย น ๆ ของเขาเริ่ มจะมีรูปร่างขึ ้นหลังจาก
Placemen stage ไม่นาน เด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ เริ่มจะขีด ๆ เขียน ๆเป็ นรูปร่างขึ ้นถ้ าสังเกตอย่าง
ใกล้ ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากการขีดเขียน เป็ น เส้ น ๆ ไปเป็ นแบบที่เป็ นรูปเป็ นร่าง
โดยขันแรกเด็
้
กจะขีด ๆ เขียน ๆ โดยลากเส้ นไปมาหลายครัง้ ด้ วย สีเทียน ดินสอหรื อพู่กัน รูปร่าง
ของภาพจะมีความหมาย และค่อย ๆ ชัดเจนขึ ้น แต่ไม่มีเส้ นขอบเขตที่ชัดเจนหลังจาก นัน้ เด็ก จะ
ค่อย ๆ ค้ นพบรูปร่างต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเส้ นที่แสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชัดเจนขึ ้นเด็กจะวาด
รูปร่างที่ คุ้นเคย ได้ เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส สี่เหลี่ยมผืนผ้ า สามเหลี่ยมและรูปกากบาท
ฯลฯ รูปแต่ละรูปเป็ นการเรียน รู้ด้วยตนเอง ด้ วยการฝึ กฝน การขีด ๆ เขียน ๆ ตลอดเวลา
ขันที
้ ่3 รู้จกั ออกแบบ (Design stage) ขันนี
้ ้เด็กเริ่ มมีความสามารถรวมการขีด ๆ
เขียน ๆ ที่เป็ นรู ปร่างเข้ า ด้ วยกัน ทาให้ เกิดเป็ น รูปโครงสร้ างหรื อเค้ าโครงในช่วงนีเ้ ด็กเริ่ มจะน า
รูปร่างต่าง ๆ มารวมกันเป็ นโครงสร้ าง ที่ค้ นุ เคย เช่น การนาเอากากบาทใส่ลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
(รูปที่ 1 ) หรือรูปวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลมใหญ่ (รูปที่ 2) รูปที่ 1 รูปที่ 2เมือ่ เด็กนาเอารูปร่างต่าง
ๆมารวมกัน เช่นนี ้ก็แสดงว่าเด็กเริ่มเข้ าสูข่ นตอนที
ั้
่เรียกว่าขันรู
้ ้ จกั ออกแบบ เด็กเรียนรู้วา่ รูปร่างต่าง
ๆ เหล่านัน้ สามารถขยับตาแหน่งได้ เช่น วางติดกัน วางใกล้ ๆ กันหรือวางห่าง ๆ กัน หรื อนา รูป 2
หรื อ 3 หรื อ มากกว่ามารวมกัน เป็ นแบบ นอกจากนีเ้ ด็ก ยังสามารถรวมวัตถุรูปทรงต่าง ๆ เข้ า
ด้ วยกันมี ความสามารถและรู้วา่ วัตถุตา่ ง ๆ มีสี รูปร่าง นา้ หนัก คุณภาพ และมีชื่อเรี ยก การที่เด็ก
เอากากบาท ใส่ลงในสี่เ หลี่ย ม ผืน ผ้ าหรื อเอาวงกลมเล็ก ใส่ลงในวงกลม ใหญ่ เด็ก จะได้ เ พิ่ ม
ประสบการณ์ในการเห็น และเพิ่มความมีไหวพริบขึ ้น
ขันที
้ ่ 4 การวาดแสดงเป็ นภาพ ขันการวาดแสดงเป็
้
นภาพ (Pictorial stage) ขันนี
้ ้
เป็ นขันขี
้ ด ๆ เขียน ๆ ของเด็กอายุ4 หรือ 5 ขวบ ซึ่งเริ่มจะแยกแยะวัตถุที่เหมือนกันตามมาตรฐาน
ของผู้ใหญ่ได้ ขนนี
ั ้ ้ เป็ นขันต่
้ อจาก ขันรู
้ ้ จกั ออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเริ่ ม
เขียนรูปแบบที่ ให้ ภาพชัดเจนพอที่ผ้ ใู หญ่จ ะรู้ได้ ขัน้ ตอนนีแ้ สดงถึงความเป็ น เด็ก ที่โตขึ ้น และมี
จินตนาการเด็กจะสามารถรวมขันตอนต่
้
าง ๆ ที่ผา่ นมาข้ างต้ นทังหมด
้
เข้ าด้ วยกัน เพื่อมุ่งไปสู่งาน
ที่เป็ นจริ ง และเป็ นการแสดงถึงงานศิลปะด้ วยจากการเริ่ มต้ นวาดรูปวงกลม อาจจะกลาย เป็ น
จุดเริ่ มต้ น ของการค้ น พบความสัมพัน ธ์ ของศิลปะ ตัวอย่ างเช่ น การลากเส้ น รัศมีออกจากจุด
ศูนย์กลาง หรื อออก จากลงกลม ก็ดเู หมือนเป็ นแสงอาทิตย์ที่ออกจากดวงอาทิตย์ (รูปที่ 5) หรื อ
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บางที อาจจะดัด แปลงเป็ น รู ปตะขาบได้ (รู ป ที่ 6)รูป ที่ 5 รู ป ที่ 6งาน ศิล ป์ โดยเฉพาะรู ป นี เ้ ป็ น
ขบวนการของความคิดสร้ างสรรค์อนั มีเอกลักษณ์ของตัว มันเอง พระอาทิตย์ หรื อตะขาบเกิดจาก
การรวมของเส้ น และวงกลมทาให้ เห็นรูปดังกล่าวมากกว่าจะเห็นเป็ นวงกลม และ เส้ น เป็ นความ
จริงที่วา่ งานศิลป์ ในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กับภาพทัง้ ภาพเช่น เดียวกับมี ความสัมพันธ์กับ
ส่วน อื่น ๆ
สรุป ได้ ดงั นี ้ว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็ นพัฒนาการที่มีลกั ษณะเฉพาะของเด็ก
แต่ล ะคนซึ่ ง จะมี พัฒ นาการแตกต่า งกัน ไป ขึน้ อยู่กั บ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ เช่ น การอบรมเลี ย้ งดู
สภาพแวดล้ อม การส่งเสริมพัฒนาการ ที่ถกู ต้ อง พร้ อมทังการสนั
้
บสนุนด้ านร่างกาย โดยเฉพาะใน
เรื่องการให้ กาลังใจเป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาความ คิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สาหรับเด็กเพื่อ
พัฒนาการคิ ด สร้ างสรรค์ การรับ รู้ ความงาม ให้ เ ด็ก ได้ แสดงออกทางอารมณ์ ห รื อ ความรู้ สึก
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และจินตนาการ โดยใช้ ศิลปะสาหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียน
ภาพ การปั น้ การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั น้ การร้ อย การประดิษฐ์ หรื อวิธีอื่น ๆ ที่
เด็กสามารถจะคิดสร้ างสรรค์ได้ และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก
2.2 ความสาคัญของกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
วิทยาการทางด้ านสมองทาให้ เราทราบได้ ว่า คนเรามีศกั ยภาพทางการคิด เกิดจาก
สมองทัง้ 2 ซีก คือ ซีกซ้ ายและซีกขวาของเราทางานและพัฒนาการคิดตัดสินใจ และคิดสร้ างสรรค์
สมองทังสองซี
้
กจะทางานเชื่อมโยง ไปพร้ อมกันในทุกกิจกรรมการคิด การพัฒนาสมองของเด็กจึง
จัดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้ สมองทังสองซี
้
ก ทางานสมดุล กิจกรรมสร้ างสรรค์จึงเป็ นกิจกรรม
ที่จะช่วยเชื่อมโยงการทางานของสมองและพัฒนาจินตนาการ ซึ่ง สัมพันธ์กับประสบการณ์ของ
เด็ก เด็ก จะแสดงออกมาเป็ น ภาพ รู ป ร่ าง และรู ป ทรง จึงเป็ น โอกาสที่ เ ด็ก จะได้ ฝึก สมอง จาก
กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ ที่ มี ห ลากหลายแบบ เป็ น การให้ เด็ก กระท า และสัง เกตซึ่ งเป็ น การสร้ าง
ประสบการณ์ตรงให้ เด็ก เด็กจะเกิดความสามารถในการพัฒนาความคิดรวบยอดและสร้ างองค์
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ ต่อไป อีกทัง้ กิจกรรมสร้ างสรรค์ยังสามารถพัฒนาจิตเด็กได้ อย่างมี
คุณภาพ คือให้ เป็ นผู้มีความอดทนเพราะต้ องสร้ างสรรค์ผล งานของตนจนสาเร็จ จะสร้ างความ
ภูมิใจต่อตนเองหรือสร้ างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้ เนื่องจากการเปิ ดโอกาส ให้ เด็กพึ่งตนเองใน
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การทาสิ่งต่าง ๆ ตามความสามารถ เป็ นการกระตุ้นให้ เด็กตระหนักถึงความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง เด็ก
จะเป็ นผู้มีความมัน่ ใจและกล้ าที่จะผจญปัญหา ในขณะเดียวกัน เด็กจะได้ รับการพัฒนาทางสังคม
เพราะเด็กจะ ได้ มีโอกาสทางานร่วมกับเพื่อน เด็กจึงเรียนรู้การแก้ ปัญหาการทางาน รู้จักปรับปรุง
หรือเปลี่ยน แปลงตนเอง ซึ่งเป็ น พืน้ ฐานของการอยู่ร่วมกันด้ วยดีในสังคม เมื่อเด็กสร้ างผลงาน
สิ ้นสุดแล้ ว การชักชวนให้ เด็กชื่นชมผลงานของตนเอง เป็ นการปลูกจิตสานึกเด็กให้ เห็นคุณค่าของ
ศิลปะที่ตนสร้ างขึ ้น และฝึ กฝนการแสดงความชื่นชมในความสวยงาม สร้ างความเพลิดเพลินและ
ความสุขจากสิ่งใกล้ ๆ ตัวเด็กเอง
วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2545) กล่าวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวัยว่าเป็ นการเเสดงออก
เพื่อเเสดงพฤติกรรม ที่สาคัญ คือ เพื่อให้ สมั พันธ์กับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อความสนุก
เพลิดเพลินเเละเพื่อเรียนรู้สร้ างสรรค์ เเละเรียนรู้สิ่งเเวดล้ อม
จากความสาคัญของการวาดภาพดังกล่าง สรุปได่ว่า การวาดภาพของเด็กปฐมวัย
นอกจากจะช่วยให้ เด็ก รู้สกึ สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เเล้ ว ยังช่วยให้ เกิด
การพัฒนาในด้ านทักษะการใช้ มือ เเละเกิด การเรียนรู้สิ่งเเวดล้ อม รู้จกั คิด รู้จักเเก้ ปัญหา รู้จักต้ น
คว้ าทดลอง สร้ างสื่อที่ตนเข้ าใจจากจินตนาการของตนเอง
จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2553); อ้ างอิงจาก Good. 1973 ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้ กิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์ คือ กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ การตัดสินใจและ
การมีทกั ษะ เพื่อสร้ างเป็ นผลงาน
วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ (2529) กล่าวสนับสนุนว่า “เด็กเล็ก ๆ การได้ รับการสร้ างนิสยั ให้ เกิด
ความรัก ความ ชอบในศิลปะ เพราะช่วยให้ เด็กแสดงออกซึ่งความคิดและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง”
ลูก้ า (Luca. 1968: 44-45) ได้ ก ล่าวว่าในการฝึ ก ความคิดสร้ างสรรค์นัน้ คนเรา
สามารถรับการกระตุ้นให้ มี ขึ ้นในระดับสูงได้ ด้วยการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะเด็กในวัยอนุบาล ผู้สอน
จะต้ องมองเห็นความสาคัญว่า ศิลปะไม่เพียง แต่เป็ นแบบฝึ กหัดทางความคิดสร้ างสรรค์เท่านัน้ ยัง
ก่อให้ เกิดกระบวนการทางความคิดสร้ างสรรค์อีกด้ วย
2.3 คุณค่ าและประโยชน์ ของชุดกิจกรรมสร้ างสรรค์
การจัด กิจ กรรมสร้ างสรรค์ตามหลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2546 ได้
กาหนดสาระการเรียนรู้ไว้ ซึ่งประกอบเป็ น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรี ยนรู้
ทัง้ สองส่วนใช้ เป็ น สื่อกลางในการจัด ประสบการณ์เพื่ อส่งเสริ มพัฒนาการทัง้ ทางด้ านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยครอบคลุมพัฒนาการเด็ก 4 ด้ านดังนี ้ ประสบการณ์สาคัญ ที่
ส่งเสริ มพัฒนาการด้ านร่ างกาย เป็ นการสนับสนุนให้ เด็กได้ พัฒนากล้ ามเนือ้ เล็ก จากการเขีย น
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ภาพและการเล่นสี เช่น กิจกรรมเขียนภาพด้ วยสีเทียน สีนา้ เป่ าสี ทับสี ปั น้ ดินเหนียว ดินนา้ มัน
งาน ประดิษฐ์ จากเศษวัสดุ เป็ น ต้ น ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้ านอารมณ์ เป็ น
ประสบการณ์ทางสุนทรีย ภาพ เด็กมีโอกาสชื่นชมและสร้ างสรรค์สิ่งสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียน
ภาพตามความคิ ดสร้ างสรรค์ แสดงความคิด เห็น ต่อผลงานศิลปะ ฯลฯ ประสบการณ์สาคัญ ที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้ านสังคม เป็ นประสบการณ์ให้ เด็กเรี ยนรู้ ทางสังคม ด้ วยการเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบตั ิ ให้ เด็กมีโอกาสได้ รับ รู้ความรู้สกึ ความ
สนใจ ความต้ องการของตนเองและผู้อื่น เช่น การเลือกทากิจกรรมศิลปะตามความสนใจการฟั ง
ความคิดเห็นของเด็กคนอื่น การรู้จกั รอคอยที่จะใช้ อปุ กรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปั นวัสดุ ของ
ใช้ เป็ นต้ น ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้ านสติปัญญา เป็ นประสบการณ์ที่ส่งเสริ ม
ความคิดของเด็ก เกี่ยวกับการ รับรู้ และการแสดงความรู้ผ่านสื่อ วัสดุ และผลงาน เช่น การวาด
ภาพ ระบายสี ปัน้ ดิน ประดิษฐ์ ส่งเสริมด้ าน การใช้ ภาษาและด้ านการเขียนในหลายรูปแบบผ่าน
ประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก และการสื่อความหมาย ของมิติสมั พันธ์ด้วยภาพวาด เช่น
การให้ เด็กเขียนภาพนิทาน วาดภาพด้ วยสีเทียน สีน ้า เป็ นต้ น ดังที่ (กระทรวงศึกษาธิการ., 2546)ได้
กล่าวไว้ ใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546.
วิรุณ ตัง้ เจริ ญ ( 2539) ได้ ก ล่าวว่า ศิลปะเด็ก คือศิลปะที่ เด็ก เเสดงออกตามสภาพ
ความสนใจ การรับรู้ เเละความพร้ อมของเด็กเเต่ละคน โดยที่การเเสดงออกนัน้ จะเเสดงออกด้ วย
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านวัสดุที่ เหมาะสม เเละปรากฏเป็ นผลงานศิลปะที่รับรู้ได้ ด้วยสายตา
หรือที่เรียกว่าทัศนศิลป์ (Visual art) เช่น ภาพเขียน รูปปัน้ เเกะสลัก ภาพพิมพ์ กิจกรรมสร้ างสรรค์
เป็ นต้ น
2.4 หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยที่ ราศี ทองสวัสดิ์ (2529)
ได้ กล่าวไว้ วา่ แนวทางการจัดกิจกรรมทางศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการคิด
อย่างอิสระและคิดอย่างเสรีมี จินตนาการ ไม่ม่งุ เน้ นให้ เด็กทางานออกมาสวยงามเหมือนจริ ง แต่
เป็ น การช่ว ยพัฒนากล้ า มเนื อ้ มือ ให้ แข็งแรง เป็ น การฝึ ก ประสานสัมพัน ธ์ ระหว่างมือ กับ ตา
ตลอดจนช่วยพัฒนาด้ านอารมณ์ จิตใจ ให้ เด็กมีความอดทน มีสมาธิใน การทางาน การทางาน
เป็ นกลุม่ ช่วยให้ เด็กเรียนรู้การเข้ าสังคม การแบ่งปั น มีความเอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่ และส่งเสริ ม ในด้ าน
สติปัญญา ทาให้ ร้ ูจกั คิดมีเหตุผล จึงควรให้ กาลังใจในการทางานกับเด็กอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เด็ก
เกิดความ มัน่ ใจ กล้ าคิด และกล้ าแสดงออกอย่างเต็มที่
วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2526) ได้ กล่าวถึงเนื ้อหาศิลปะชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ไว้ ดงั นี ้
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1) การปูพื ้นฐานให้ เด็กมองเห็นความสวยงามทางศิลปะได้ แก่ ฝึ กให้ เด็กสังเกต
และสัมผัสสิ่งต่าง ๆรอบตัว ที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ให้ เด็กช่วยกันจัดแจกันจัดมุมห้ อง
หรือ นาสิ่งประดิษฐ์ สาเร็จรูป มาตกแต่ง ห้ องเรียน เป็ นต้ น
2) การวาดภาพระบายสี ได้ แก่ การวาดภาพโดยเสรี การป้ายสีด้วยภู่กัน การ
ระบายสีเทียน ในวิธีต่าง ๆ หรื อระบายสีตามรูปทรง เรื่ องราวที่กาหนดและพาเด็กออกไปศึกษา
นอกสถานที่แล้ วกลับมาเขียนภาพเป็ นต้ น
3) การทดลองเกี่ยวกับสี ได้ แก่การระเลงสี หยดสี ทาสี เป่ าสี ผสมสี โรยสี และ
กลิ ้งสีเป็ นต้ น
4) การพิมพ์ภาพ ได้ แก่ พิมพ์ภาพด้ วยวัสดุ แม่พิมพ์ตายาง หรื อส่วนต่าง ๆของ
ช่วงแขน และการพิมพ์ ภาพลายนูน โดยใช้ ดินสอหรือดินสอสีเป็ นต้ น
5) การปั น้ ได้ แก่ การปั น้ ก้ วยแป้ง ดินเหนียว ดินนา้ มัน ให้ เป็ นรู ปทรง ปั น้ เป็ น
เรื่องราว ปัน้ เป็ นขนน ปัน้ ตามใจชอบ และการเล่นก่อทราย
6) การพับ ฉีก ตัด ปะ ได้ แก่ การฉีกหรื อตัดและแปะเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ การพับ
หรือม้ วนกระดาษ เป็ นเรื่องราวต่าง ๆ และนามาประดิษฐ์ สิ่งต่าง ๆ และการพับผ้ าเช็ดหน้ า ใบตอง
ใบมะพร้ าว ตามใจชอบเป็ นต้ น
7) การประดิษฐ์ ได้ แก่ การประดิษฐ์ ภาพเครื่ องห้ อยแขวน ประดิษฐ์ ของเล่นของ
ใช้ การร้ อยวัสดุตา่ ง ๆ การเย็บหรือสานเป็ นต้ น
8) การเขียนภาพพนัง โดยใช้ กระดาษต่อกัน เป็ น แผ่น ใหญ่ และให้ เ ด็กช่วยกัน
เขียนภาพตามความมุง่ หมาย
9) งานต่อประกอบ โดยตัดกระดาษ ฉีกกระดาา พับกระดาษหรื อหาวัสดุมาต่อ
ประกอบ
ชัย ณรงค์ เจริ ญพานิช ย์ กุล ( 2533) กล่าวถึ งกิจ กรรมที่ เหมาสมสาหรับ เด็ก อนุบ าล
ได้ แก่ กิจ กรรม วาดเส้ น(Drawing) กิจ กรรมระบายสี( Painting) กิ จกรรมพิ มพ์ ( PrintMaking)
กิจกรรมประติมากรรม(Sculpture) และ กิจกรรมประดิษฐ์ ตกแต่ง(Craftx)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภาพพิมพ์
3.1 ความหมายศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) ภาพพิมพ์ คืออะไร
ภาพพิมพ์ โดยความหมายของคาย่อมเป็ นที่เข้ าใจชัดเจนแล้ วว่า หมายถึงรูปภาพที่
สร้ างขึ ้นมาโดยวิธีการพิมพ์ แต่สาหรับคนไทยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง ภาพพิมพ์อาจจะยังไม่เป็ นที่ร้ ูจัก
ว่าภาพพิมพ์คืออะไรกันแน่ เพราะคา ๆนี ้เป็ นคาใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ กนั มาประมาณเมื่อ 30 ปี มานีเ้ อง
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โดยความ หมายของค าเพี ย งอย่ างเดีย ว อาจจะชวนให้ เ ข้ าใจสับ สนไปถึงรู ป ภาพที่ พิมพ์ ด้วย
กรรมวิธีก ารพิ มพ์ ท างอุต สาหกรรม เช่น โปสเตอร์ ภาพพิ มพ์ ที่ จ าลองจากภาพถ่าย หรื อภาพ
จาลอง จิตรกรรม อันที่จริ งคาว่า ภาพพิมพ์ เป็ นศัพท์ เฉพาะทางศิลปะที่หมายถึง ผลงานวิจิตร
ศิลป์ ที่จดั อยู่ในประเภท ทัศนศิลป์ เช่นเดียวกันกับจิตรกรรมและ ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ทวั่ ไปมีลกั ษณะเช่นเดียวกับจิ ตรกรรมและภาพถ่าย คือตัวอย่างผลงานมี
เพียง 2 มิติ ส่วนมิติที่ 3 คือ ความลึกที่จะเกิดขึ ้นจากการใช้ ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ อันได้ แก่
เส้ น สี น ้าหนัก และพื ้นผิว สร้ างให้ ดลู วง ตาลึกเข้ าไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แต่ภาพพิมพ์มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการสร้ าง ผลงานที่จิตรกรรมนัน้ ศิลปิ นเป็ นผู้
สร้ างสรรค์ขีดเขียน หรือวาดภาพระบาย สีลงไปบนผืนผ้ าใบ กระดาษ หรื อสร้ าง ออกมาเป็ นภาพ
โดยทัน ที แต่การสร้ างผลงานภาพพิ มพ์ ศิลปิ น ต้ องสร้ างแม่พิมพ์ ขึ ้นมาเป็ นสื่อก่ อน แล้ วจึงผ่าน
กระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพที่ต้องการได้ จากกรรมวิธีในการสร้ างผลงานด้ วยการ
พิมพ์ นีเ้ อง ที่ท าให้ ศิ ลปิ นสามารถสร้ างผลงาน ต้ นแบบ (Original) ที่ เหมือน ๆกัน ได้ ห ลายชิ น้
เช่นเดียวกับผลงานประติมากรรม ประเภทที่ปัน้ ด้ วยดินแล้ วทาแม่พิมพ์หล่อผลงานชิน้ นัน้ ให้ เป็ น
วัสดุถาวร เช่นทองเหลือง หรื อสาริ ด ทุกชิน้ ที่หล่อ ออกมาถือว่าเป็ นผลงาน ต้ นแบบ มิใช่ผลงาน
จ าลอง (Reproduction) ทัง้ นี เ้ พราะว่าภาพพิ มพ์ นัน้ ก็ มิใ ช่ผ ลงาน จ าลองจากต้ น แบบที่ เ ป็ น
จิตรกรรมหรือวาดเส้ น แต่ภาพพิมพ์เป็ นผลงานสร้ างสรรค์ ที่ศิลปิ นมีทงเจตนาและความ
ั้
เชี่ยวชาญ
ในการใช้ คณ
ุ ลักษณะพิเศษเฉพาะของเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์แต่ละชนิดมาใช้ ในการถ่ายทอด
จินตนาการ ความคิด และอารมณ์ ความรู้สกึ ออกมาในผลงานได้ โดยตรง แตกต่างกับการที่นาเอา
ผลงานจิตรกรรม ที่สร้ างสาเร็จไว้ แล้ วมาจาลองเป็ นภาพโดยผ่านกระบวนการทางการพิมพ์ในการ
พิมพ์ผลงานแต่ละชิ ้น ศิลปิ นจะจา กัดจานวนพิมพ์ตามหลักเกณฑ์สากล ที่ศิลปะสมาคมระหว่าง
ชาติ ซึ่งไทยก็เป็ นสมาชิกอยู่ด้วย ได้ กาหนดไว้ โดยศิลปิ นผู้สร้ างผลงานจะเขียนกากับไว้ ที่ด้านซ้ าย
ของภาพ เช่น 3/30 เลข 3 ตัวหน้ าหมายถึงภาพที่ 3 ส่วนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจานวนที่ พิมพ์
ทังหมด
้
ในภาพพิมพ์บางชิ ้นศิลปิ นอาจเซ็นคาว่า A/P ไว้ แทนตัวเลขจานวนพิมพ์ A/Pนีย้ ่อมาจาก
Artist's Proof ซึ่งหมายความว่า ภาพ ๆนีเ้ ป็ นภาพที่พิมพ์ขึ ้นมาหลังจากที่ศิลปิ นได้ มีการทดลอง
แก้ ไขจนได้ คณ
ุ ภาพสมบูรณ์ตามที่ต้องการ จึงเซ็นรับรองไว้ หลังจากพิมพ์ A/P ครบตามจานวน
10% ของ จานวนพิมพ์ ทงั ้ หมด จึงจะเริ่ มพิ มพ์ให้ ครบตามจานวนเต็มที่กาหนดไว้ หลังจากนัน้
ศิลปิ น จะท าลายแม่พิมพ์ด้ วยการ ขูดขีด หรื อวิธีก ารอื่น ๆ และพิ มพ์ ภาพสุดท้ ายนี ไ้ ว้ เ พื่ อเป็ น
หลักฐาน เรียกว่า Cancellation Proof สุดท้ ายศิลปิ น จะเซ็นทัง้ หมายเลขจานวนพิมพ์ วันเดือนปี
และลายเซ็ น ของศิ ลปิ นเอง ไว้ ด้ านล่างขวาของภาพ เพื่ อเป็ น การรับ รอง คุณ ภาพด้ วยทุก ชิ น้
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อิทธิพล ตังโฉลก
้
(2535) วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2539) การพิมพ์ เป็ นกิจกรรมที่ฝึกการวางแผนและออกแบบ
เพื่อสร้ างภาพให้ เ หมือนแม่พิมพ์ ซึ่งทาได้ ห ลายวิธี เช่นการพิมพ์ ด้วยนิว้ มือ พิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เช่น ก้ านกล้ วย ก้ านบัว ใบไม้ ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ พิมพ์ภาพจากวัสดุเหลือ
ใช้ เช่นฝา จุกขวด ลูกกุญแจ พิ มพ์ภาพด้ วยเศษเชือก เศษด้ าย หรื อพิ มพ์จากแม่พิมพ์ที่ครูและ
นัก เรี ย นอาจจะท าขึน้ จากการแกะวัสดุเ นือ้ อ่อน เช่น แม่พิมพ์ จ ากมะละกอ มันเทศหัวผัก กาด
ฟั ก ทองฯลฯ พิ มพ์ด้ วยตรายางแล้ วระบายสีตกแต่งภาพ หรื อพิ มพ์ จากวัสดุที่ มีลายนูน โดยน า
กระดาษมาวางซ้ อนกันกับวัสดุที่มีลายนูนแล้ วใช้ ดินสอสี หรือใช้ ดินสอถู ฝนตามรอยของรวดลาย
จะได้ ภาพเหมือนแบบ
4. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิ ด สร้ างสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถของสมองในการคิ ด จิ น ตนาการ
ผสมผสานความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งทาให้ เกิดความคิดดัดแปลง สิ่งแปลกใหม่ที่ตา่ งไปจากเดิม
ได้ ตามความเหมาะสม
เยลเลน เเละเออร์ บัน Jellen G (1986, July) ได้ ใ ห้ ความหมายของความคิ ด
สร้ างสรรค์หมายถึง ความคิดที่มีประสิทธิผลที่สามารถก่อให้ ผลทางปฎิบัติได้ ในด้ านต่าง ๆ หลาย
ด้ าน ได้ เ เก่ ความคิด ที่ ทาให้ เ กิด นวัตกรรม ความคิดในด้ านการสร้ างจิน ตนาการใหม่ ๆ เเละ
ความคิดในด้ านความรู้สกึ ว่าจะต้ องมี การก่อให้ เกิดสิ่งที่ เเตกต่างไปจากรูปแบบเดิม
กู้ด Good (1973) อ้ างถึงใน อารี พันธ์มณี (2546) ให้ ความหมายความคิดสร้ างสรรค์
ว่าเป็ นความช่างคิดในการสารวจตรวจสอบสถานการณ์ที่แปลกใหม่ หรื อใช้ วิธีการใหม่แก้ ปัญหา
เก่า ๆ หรือเป็ นผลผลิตที่ริเริ่มขึ ้นใหม่จากนักคิด
อารี พัน ธ์ ม ณี ( 2537) ได้ ใ ห้ ความหมายของความคิ ด สร้ างสรรค์ ไ ว้ ว่า ความคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ น กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนาไปสู่การค้ นพบสิ่งแปลกใหม่
ด้ วยการคิด ดัดแปลง ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้ เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทัง้ การประดิษ ฐ์
ค้ นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลักการได้ สาเร็จ ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดขึ ้น ได้ นี ้
มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็ นไปได้ หรือสิ่งที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิด
จินตนาการก็เป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จะก่อให้ เกิดความแปลกใหม่แต่ต้องควบคูก่ นั ไปกับความพยายาม
ที่จะสร้ างความคิดฝันหรือจินตนาการให้ เป็ นไปได้ หรือที่เรียกว่า จินตนาการประยุกต์นนั่ เอง จึงจะ
ทาให้ เกิดผลงานจากความคิดสร้ างสรรค์ขึ ้น
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4.2 ความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ได้ กล่าวข้ อคิดของ เจอร์ ซิล อ้ างอิงจาก Jersild Arther T
(1972) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์มีสว่ นช่วยในการส่งเสริมเด็กในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
- ส่งเสริมสุนทรียภาพ เด็กจะรู้จกั ชื่นชมและมีทศั นคติที่ดีตอ่ สิ่งต่าง ๆ ผู้ใหญ่ควร
ทาเป็ นตัวอย่าง โดยการ ยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก ๆ การพัฒนาสุนทรียภาพแก่เด็ก โดย
ให้ เ ด็ก เห็นว่าทุก ๆอย่ างมีค วามหมาย สาหรับ ตัวเขา ส่งเสริ มให้ ร้ ูจัก สังเกตสิ่ งที่ แปลกจากสิ่ง
ธรรมดาสามัญ ให้ ได้ ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ ยินและหัดให้ เด็กสนใจ ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- ผ่อนคลายอารมณ์ การทางานสร้ างสรรค์เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความ
กดดัน ความคับข้ องใจและความก้ าวร้ าวลง
- สร้ างนิสยั ในการทางานที่ดี ขณะที่เด็กทางาน ครูควรสอนระเบียบและนิสยั ที่ดี
ในการทางานควบคูไ่ ปด้ วย เช่น หัดให้ เด็กรู้จกั เก็บของเป็ นที่ ล้ างมือเมื่อทางานเสร็จ
- การพัฒนากล้ ามเนือ้ มือ เด็กสามารถพัฒนากล้ ามเนือ้ ใหญ่จากการเล่น การ
เคลื่อนไหว การเล่นบล็อก และการพัฒนากล้ ามเนือ้ เล็กจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ์ ภาพ วาด
ภาพด้ วยนิ ้วมือ การต่อภาพ การเล่นกระดานตะปู
-การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สารวจ ค้ นคว้ าทดลอง เด็กจะชอบทากิจกรรมและใช้
วัสดุตา่ ง ๆ กัน เพื่อสร้ างสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็ นโอกาสที่เด็กจะใช้ ความคิดริ เริ่ มและจินตนาการของเขา
สร้ างสิ่งใหม่ ๆ ขึ ้น ครูจึงควรจัดหาวัสดุตา่ ง ๆ ไว้ ให้ กับเด็กมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตน เช่น
กล่องยาสีฟัน เปลือกไข่และเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้ เขาฝึ กสมมติเป็ นนักก่อสร้ างหรือสถาปนิก
4.3 องค์ ประกอบที่สาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
โดยทัว่ ไปเมื่อกล่าวถึงความคิดสร้ างสรรค์ มักเข้ าใจและมุ่งเน้ นไปที่ความคิดริ เริ่ ม
ซึ่งแท้ ที่จริงแล้ ว ความคิดสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยลักษณะความคิดอื่น ๆด้ วย มิใช่เพียงแต่ความคิด
ริเริ่มเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มเป็ นลักษณะสาคัญที่ทาให้ เกิดการเริ่ มต้ นขึ ้น แต่
ความสาเร็จ ของการสร้ างสรรค์ก็จาเป็ นต้ องอาศัยลักษณะความคิดอื่น ๆ ประกอบด้ วย สุวิทย์ มูล
คา (2547) ได้ สรุปองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์จากทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาของ กิล
ฟอร์ด Guilford J.P. ( 1967) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คิด
ได้ ก ว้ า งไกลหลายทิ ศ ทาง หรื อ เรี ย กว่า ลัก ษณะการคิ ดอเนกนัย หรื อ การคิ ด แบบกระจาย
(DivergentThinking) ซึ่งประกอบด้ วย
1. ความคิ ด คล่องแคล่ว (Fluency) คือ ความสามารถของบุคคลในการหา
คาตอบได้ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมีคาตอบในปริมาณที่มากในเวลาจากัด

16
2. ความคิ ด ยื ด หยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถในการปรับ สภาพของ
ความคิดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นเน้ นในเรื่ องของปริ มาณที่เป็ นประเภทใหญ่ ๆ
ของความคิดแบบคล่องแคล่ว เป็ นตัวเสริ มและเพิ่มคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้ มากขึ ้น
ด้ วยการจัดเป็ นหมวดหมูแ่ ละมีหลักเกณฑ์ยิ่งขึ ้น
3. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือ ความสามารถคิดแปลกใหม่ต่างจากความคิด
ธรรมดาหรื อความคิดง่าย ๆ ความคิดริ เริ่ มอาจจะเกิดจากการนาเอาความรู้เดิมมาคิด ดัดแปลง
และประยุกต์ให้ เกิดเป็ นสิ่งใหม่ขึ ้น เช่น วาดรูปก็ดคู วามกล้ าที่ลายเส้ น การให้ สี ความแปลกของ
ความคิด พวกนี ้สามารถคิดทะลุโลกและมิติของเวลา ทะลุกรอบที่วางไว้
4. ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) คือ ความสามารถในการมองเห็ น
รายละเอีย ดในสิ่ง ที่ ค นอื่น มองไม่เ ห็น และยังรวมถึ ง การเชื่ อมโยงสัม พัน ธ์ สิ่ งต่า ง ๆอย่ า งมี
ความหมาย
ดัง นั น้ จากที่ ก ล่ า วมาพอสรุ ป ได้ ว่ า ความคิ ด สร้ างสรรค์ จ ะประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบหลักทัง้ 4 ประการ ที่ได้ กล่าวมาถือว่าครอบคลุมทังหมดแล้
้
ว (Torrance E. P., 1962)
4.4 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
ทฤษฎีที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ครัง้ นี ค้ ื อ ทฤษฎี โครงสร้ างทางสติปั ญ ญา (Structure of
Intellect Model) ของ กิลฟอร์ ด Guilford J.P. ( 1967)ได้ อธิบายความสามารถทางสมองของ
มนุษย์ออกมาเป็ น 3 มิติ ได้ แก่
มิติ ที่ 1 เนือ้ หา(Content)หมายถึ งข้ อมูลหรื อสิ่งเร้ าที่เ ป็ น สื่อในการคิดซึ่งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน
ด้ านที่ 1 ภาพ (figural) หมายถึง ข้ อมูลที่เป็ นรูปธรรมที่จะรับรู้และระลึกได้
เช่น ภาพเขียน ภาพปัน้
ด้ านที่ 2 สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง รูปแบบที่อยู่ในรูปของเครื่ องหมาย
ต่าง ๆเช่น ตัวอักษร
ด้ า นที่ 3 ภาษา (semantic) หมายถึ ง ข้ อ มูที่ อยู่ใ นรู ป แบบถ้ อยค าที่ มี
ความหมายต่าง ๆ
ด้ านที่4 พฤติกรรม(Behavior) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่
รู้จักและมีค วามเข้ าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ ทันที ทันใด เช่นเมื่อเห็นของเล่นรูป ร่างกลมทาด้ วยยางผิว
เรียบก็บอกได้ วา่ เป็ นลูกบอล
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มิติ ที่ 2 วิธีคิ ด (operation) เป็ น มิติที่ แสดงลัก ษณะการท างานของสมองใน
ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็ น5 ลักษณะ
(1) การรู้จักและเข้ าใจ (cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลที่ร้ ูจกั เข้ าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ ทนั ทีทนั ใด เช่น เมื่อเห็นของเล่นรูปร่างกลมทาด้ วยยางผิวเรียบ ก็
บอกได้ วา่ เป็ นลูกบอล
(2) การจ า (memory) ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ เ ก็ บ สะสม
รวบรวมข้ อมูลต่าง ๆไว้ แล้ วสามารถ ระลึกออกมาในรูปเดิมได้ ตามต้ องการเช่น การจาหมายเลข
ประจาตัว การท่องสูตรคูณ
(3) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็ นความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่สามารถคิดได้ หลากหลาย แง่คิดหลายทิศทาง คิดหาคาตอบได้ โดยไม่จากัดจานวน
จากสิ่งเร้ าที่กาหนดให้ ในเวลาจากัดเช่น ให้ บอกสิ่งที่ขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า น ้า มาให้ มากที่สดุ
(4) คิดแบบการคิดแบบเอกนัย หรื อ ความคิดรวม (Convergent Thinking)
เป็ นความสามารถ ทางสมองของบุคคลที่สามารถสรุปข้ อมูลที่ดีที่สดุ จากข้ อมูลที่กาหนดให้ และ
การสรุ ปเป็ น คาตอบนัน้ จะเน้ นเพีย งคาตอบเดีย ว เช่น การเลือกคาตอบในการท าข้ อสอบแบบ
เลือกตอบ
(5) การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับความดี ความงาม
ความเหมาะสม ความพึงพอใจ โดยอาศัยเกณฑ์ที่ดีที่สดุ
มิติ ที่3มิติด้ านผลของการคิด(Products)หมายถึ งความสามารถที่ เกิ ดจากการ
ผสมผสานมิติด้านเนื ้อหาและด้ านปฏิบตั ิการเข้ าด้ วยกันเป็ นผลผลิต เมื่อสมองรับรู้จากสิ่งเร้ าทาให้
เกิดการคิดในรูปแบบต่าง ๆกัน ซึ่งให้ ผลออกมาต่าง ๆกัน แบ่งออกเป็ น 6 ชนิด ดังนี ้
(1) หน่วย (Units) เป็ นส่วนที่ถกู แยกออกมา มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะของตนเอง
ที่แตกต่างจากสิ่งอื่น
(2) จานวน (Classes) หมายถึง กลุม่ ของสิ่งมีชีวิตที่มีคณ
ุ สมบัติบางประการ
ร่วมกัน เช่น สุนขั ปลาวาฬ คนเป็ นพวกเดียวกัน เพราะต่างก็เลี ้ยงลูกด้ วยนม
(3) ความสัมพันธ์ (Relations) เป็ นผลของการเชื่อมโยงความคิดแบบต่าง ๆ
ตังแต่
้ สองพวกเข้ าด้ วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางอย่างเป็ นเกณฑ์ ความสัมพันธ์อาจอยู่ในรูปหน่วย
กับหน่วย กลุม่ กับกลุม่ หรือระบบกับระบบ เช่น การหาคาตรงข้ าม การอุปมาอุปมัย
(4) ระบบ (System) หมายถึ ง การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ ของผลการคิด
หลาย ๆ คูเ่ ข้ าด้ วยกันอย่างมีระบบ เช่น 1, 3, 5, 7, 9 เป็ นระบบเลขคี่ เป็ นต้ น
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(5) การเปลี่ยนรู ป (Transformation) หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง
หรือ การให้ นิยามใหม่ การตีความ การขยายความ การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น
(6) การประยุกต์ (Implication) หมายถึง การคาดหวังหรื อการทานายเรื่ อง
บางอย่างจาก ข้ อมูลที่กาหนด ไว้ ให้ และเกิดความแตกต่างไปจากเดิม
ทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ ด ถือว่าเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญ
ในการศึกษาความคิด สร้ างสรรค์ เพราะกิลฟอร์ ดได้ อธิบายว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะ
การคิดแบบอเนกนัย คือความคิดที่หลายทิศทางหลายแง่มมุ คิดได้ กว้ างไกล ซึ่งเป็ นลักษณะการ
คิด ที่ น าไปสูสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ แ ปลกใหม่ จากข้ อ สรุ ป จึง ท าให้ การศึก ษาเรื่ องความคิด สร้ างสรรค์
กว้ างขวางขึ ้นในเวลาต่อมา
4.5 คุณค่ าของความคิดสร้ างสรรค์
คุณค่าของความคิดสร้ างสรรค์ สามารถสรุปได้ เป็ น 2 มิติ คือ มิติทางสังคม และมิติ
ทางปั จ เจกชน ซึ่ ง มิ ติ ท างสัง คมนัน้ เป็ น สิ่ ง ที่ บุค คลได้ คิ ด สร้ างสิ่ ง หนึ่ง เพื่ อ ประโยชน์ สุข และ
ความก้ าวหน้ าของสังคม หรือหาวิธีแก้ ไขปัญหาจนประสบความสาเร็จ มีประโยชน์ต่อสังคม ส่วน
มิติท างปั จ เจกชนเป็ น ความสามารถใน การสร้ างสรรค์ที่ มีคุณค่าต่อผู้ที่ มีความคิดสร้ างสรรค์
ภาคภูมิ ใ จและมั่น ใจในความสามารถของตนเอง จะส่ง ผลไปถึ ง แบบแผนบุค ลิ ก ภาพและ
ความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม ความคิดสร้ างสรรค์ สามารถช่วยในการคิดแก้ ปัญหา
สร้ างความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งแสดงออกโดยการศึกษา ค้ นคว้ า ค้ น หา ทดลอง และยัง
ก่อให้ เกิดจินตนาการ ให้ เกิดการสร้ างมุมมองใหม่ ๆ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จึงเป็ นช่วง
แห่งการสร้ างรากฐานของการพัฒนาบุคคลให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มกระบวนการคิด ให้ มี
ความฉับไว สามารถที่จะรับรู้ปัญหา เห็นปั ญหา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ ๆ สร้ าง
หรือแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ และปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
4.6 หลักการพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาด้ านความคิดสร้ างสรรค์ โดย
มีแบบแผนที่แตกต่างกันออกไปจากพัฒนาการด้ านอื่น ๆ แมคมิลแลน (Macmillan. 1924 อ้ างถึง
ใน อารี รังสินนั ท์ (2532) ได้ แบ่งพัฒนาการทางจินตนาการของเด็กออกเป็ น 3 ขัน้ คือ
ขันที
้ ่ 1 เป็ นขันที
้ ่เด็กเล็ก ๆ มีความรู้สึก เกี่ย วกับ ความสวยงาม ซึ่งจะเป็ น ทาง
นาไปสูค่ วามจริง
ขันที
้ ่ 2 เป็ นระยะที่เด็กเริ่มเข้ าใจความเป็ นจริง เด็กจะเริ่มมีคาถามถึงเหตุและผล
ด้ วยการถามว่า “ทาไม”
ขันที
้ ่ 3 เป็ นขันที
้ ่เด็กเริ่มเข้ าใจทีละน้ อย ๆ ในสิ่งที่เด็กพบเห็นในโลกแห่งความจริง

19
ทอแรนซ์ (Torrance E. P., 1962)ได้ สรุป พัฒนาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์เด็ก
ทารก – ก่อนวัยเรี ยน(อายุ0-6 ปี ) ว่าเด็กมีความสามารถพัฒนา จินตนาการได้ ตงแต่
ั ้ ขวบปี แรก
ด้ วยการเรี ยนรู้จากสิ่งเร้ ารอบตัว เช่น เสียง จังหวะ เมื่ออายุ 2 ขวบ ความกระตือรื อร้ นที่ จะใช้
ประสาทสัม ผัส เริ่ ม มีม ากขึน้ ตามล าดับ ช่ว งอายุ 2-4 ปี เด็ก สามารถเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ตรง และประสาทสัมผัสที่พร้ อมสาหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เริ่ มมีความรู้สึก
เป็ นตัวของ ตัวเอง มักทาในสิ่งที่เกินความสามารถของตนเอง ชอบจินตนาการ จวบจนอายุช่วง 46 ปี เด็กเริ่มสนุกสนานกับ การวางแผน การเล่นและสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ แม้ จะไม่
เข้ าใจในเหตุผลมากนัก เด็กชอบทดลองเล่น บทบาทสมมติต่าง ๆ โดยใช้ จินตนาการของเด็กเอง
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะของความคิดส่วนบุคคล ที่สามารถคิดได้ อย่างหลากหลายและคิด
ได้ อย่างคล่องแคล่ว เพื่ อแก้ ปั ญหาในสถานการณ์ ที่ กาหนดขึ ้น ลักษณะของบุคคลที่มีความคิด
สร้ างสรรค์ เ ราสามรถสังเกตได้ จากพฤติก รรมการแสดงออก สามารถสรุป ได้ ดังนี เ้ ช่น มีความ
กระหายใคร่ร้ ู กระตุ้นความคิดด้ วยความอยากรู้อยากเห็น ชอบสืบเสาะแสวงหา สารวจ ศึกษา
ค้ นคว้ าและทดลองชอบซักถาม พูดคุยและตังค
้ าถามที่แปลก ๆ ช่างสงสัยและแปลกประหลาดใจ
ในสิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอ ช่างสังเกต จดจา และค้ นพบสิ่งที่ขาดหายไปได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ถ้ าเกิดข้ อสงสัยจะต้ องรี บหาคาตอบโดยไม่รีรอ มีอารมณ์ขนั เสมอ
สร้ างความสุขในโลกส่วนตัวด้ วยมุมมองที่แปลก มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ พึงพอใจและสนุกสนาน
กับการใช้ ความคิด สนใจสิ่งต่าง ๆ อย่ างกว้ างขวาง มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง เปิ ดกว้ างทาง
ความคิดเพื่อพิจารณา มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความเชื่อมัน่ ทางความคิดและการกระท า
และ มีความสามารถทางด้ านการ จินตนาการชอบคิดหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ แก้ ปัญหา
เด็กที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถสังเกต
และส่งเสริมให้ เด็กได้ มีพฒ
ั นาการทางความคิดให้ เป็ นบุคคลที่สร้ างสรรค์สงั คมและตนเองได้ เป็ น
อย่ างดี การส่งเสริ มความคิด สร้ างสรรค์จ ะเป็ นที่ จะต้ องเรี ย นรู้และฝึ ก ฝนโดยเน้ นกระบวนการ
เทคนิควิธีเป็ นสาคัญ มากกว่าการเรี ยนรู้ที่ตวั เนือ้ หาสาระ เมื่อความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งดีที่แฝง
เร้ นภายในตัวตนของบุคคล การส่งเสริ มและพัฒนาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ตงแต่
ั ้ เยาว์วยั จึง
สามารถที่จะกระทาได้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย กิจกรรมส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์นนต้
ั ้ องมีความต่อเนื่อง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ตลอดจนมีความเข้ าใจใน
เรื่องพัฒนาการด้ าน ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กตาม ระดับ และความสามารถในการแสดงออก
เด็ก ควรได้ รับ การส่งเสริ มให้ แสดงออกได้ อย่ า งอิส ระ การเรี ย นรู้ ของเด็ก ปฐมวัย ต้ องมาจาก
ประสบการณ์การเล่น การได้ สมั ผัสต่าง ๆ ด้ วยตัวเด็กเอง เป็ นสื่อการเรียนรู้ที่สาคัญของเด็ก ซึ่งการ
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เรียนรู้สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยที่การเรียนรู้ของเด็ก ได้ มาจากการเล่นเป็ นสาคัญ การ
สร้ างสถานการณ์และจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
เลิศ อานันทนะ (2535) ได้ กล่าวว่า การส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ว่าเด็กทุกคน
ควรได้ รับการส่งเสริมให้ เเสดงออกอย่างมีเป็ นอิสระ โดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
เด็กเเต่ละคน ดังนัน้ พ่อเเม่ เเละผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กจึงควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ค้นคว้ าสารวจ เเละ
ค้ นพบ เกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจด้ วยวิธีการของตนเอง
วราภรณ์ รั ก วิ จัย (2533) ได้ เ สนอเเนะบทบาทของครู ใ นการส่งเสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ของเด็กดังนี ้
1.จัดกิจกรรมหรือบรรยากาศเเบบเรียนปนเล่น
2.จัดบรรยากาศในห้ องเรียนเเบบอิสระสบาย ๆเป็ นกันเอง
3.ยอมรับการเเสดงออกของนักเรียนทุกคนด้ วยความสนใจเเละกระตือรือร้ น
4.ไม่กาหนดหรือจัดกิจกรรมในห้ องเรียน
5.เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ค้นคว้ าทดลอง เเละหาคาตอบเอง
6.ไม่ขม่ ขูเ่ ด็ก ไม่วา่ จะเป็ นคาพูดหรือท่าทาง
7.ไม่ควรยึดแบบเรียนที่ตายตัว เเนะนาให้ เด็กรู้จกั การเเก้ ปัญหาหลาย ๆวิธี
8.คาถามที่ใช้ ในห้ องเรียนควรเป็ นคาถามที่เปิ ดกว้ าง
9.สร้ างบรรยากาศในการยอมรับความเป็ นกันเอง
10.พยายามสนับสนุนด้ านความคิดที่กว้ างเเละลึก
11.ให้ เวลาเเก่เด็กที่คิดค้ น พัฒนาความคิดให้ กว้ างออกไปอีก
12.ปลูกฝังให้ เด็กรู้จกั คุณค่าของตนเอง
13.ให้ อิสระเสรีภาพในการเเสดงออกของเด็ก
จะเห็ น ได้ ว่ า การสอนหรื อการจั ด กิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ มความคิ ด สร้ างสรรค์
สภาพเเวดล้ อมเเละบรรยากาศ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่เป็ นตัวกระตุ้นหรื อเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ด
ความสนใจอยากจะค้ นคว้ า ทดลอง ด้ วยตนเองอย่างอิสระ ถ้ าสภาพเเวดล้ อมเเละบรรยากาศที่
เอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ ของเด็ก โดยให้ เด็ก เริ่ มต้ น คิดค้ นด้ วยตนเองจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กต่อไป
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4.7 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์
ทอแรนซ์ Torrance E. P. (1962) ได้ ศกึ ษาบุคลิกภาพของคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์
สูง พบว่า คนที่มีความคิดสร้ างสรรค์สงู เป็ นคนที่มีความคิดแปลกไปจากบุคคลอื่น มีผลงานไม่ซา้
แบบใคร
โล แวนฟิ ลด์ (Lowenfield. 1952) กล่าวว่า บุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะทาอะไร
แตกต่างไปจากคนอื่น ไม่ช อบการทางานที่ ซ า้ ซาก ไม่ชอบท างานตามตารางเวลาที่ ก าหนดไว้
ตายตัว แต่ชอบทางานตามสบายและยิ่ ง ไปกว่านัน้ คนที่ ช อบสร้ างสรรค์จ ะไม่ชอบทางานชิ น้
เดียวกับคนอื่น เพราะงานที่บคุ คลเหล่านี ้ ทาเป็ นงาน ที่ต้องแก้ ปัญหาโดยตนเองตามลาพัง
อารี พันธ์มณี (2544) สรุปลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ดงั นี ้
1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่ร้ ูอยู่เป็ นนิจ
2. ชอบเสาะแสวงหา สารวจ ศึกษาค้ นคว้ าและทดลอง
3. ชอบซักถามและถามคาถามแปลก ๆ
4. ช่างสงสัย เป็ นเด็กที่มีความรู้สกึ แปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบ
5. ช่างสังเกต มองเห็นลักษณะที่แปลกผิดปกติ หรื อช่องว่างที่ขาดหายไปได้ ง่าย
และรวดเร็ว
6. ชอบแสดงออกมากกว่าจะเก็บกด ถ้ าสงสัยจะถามหรือพยายามหาคาตอบโดย
ไม่รงั ้ รอ
7. อารมณ์ขนั มองสิ่งต่าง ๆ ในแง่มมุ ที่แปลก และสร้ างอารมณ์ขนั อยู่เสมอ
8. สมาธิดีในสิ่งที่ตนสนใจ
9. สนุกสนานกับการใช้ ความคิด
10. สนใจสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้ างขวาง
11. มีความเป็ นตัวของตัวเอง
สรุปได้ วา่ บุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นผู้ที่มีความคิดอิสระ ชอบคิดหรื อทาสิ่งที่
ซับซ้ อนแปลกใหม่ และมีอารมณ์ขนั มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีสมาธิ มีความพยายามสามารถ
พินิจพิเคราะห์ความคิด อย่างถี่ถ้วนในการแก้ ปัญหา
4.8 หลักการส่ งเสริมและแนวทางการพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์
พงษ์ พัน ธ์ พงษ์ โสภา (2544) เสนอแนวทางแก่ ผ้ ูส อนในการพัฒนาความคิ ด
สร้ างสรรค์ดงั นี ้
(1) สอนให้ เด็กรู้จกั คิด คิดเป็ น คิดหลาย ๆแง่ และสามารถคิดแก้ ปัญหาได้ สาเร็จ
(2) กระตุ้นให้ เด็กกล้ าแสดงความรู้สกึ นึกคิดออกมาในวิถีทางที่สร้ างสรรค์
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(3)ส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั ใช้ จินตนาการและความสามารถของตนเองอันที่จะนาไปสู่
ความคิดสร้ างสรรค์
(4)เปิ ดโอกาสให้ เด็กเรียนรู้ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
(5)ส่งเสริมให้ เด็กได้ ร้ ูจกั ถามและสนใจต่อคาถามของเด็ก
(6)นาวิธีการสอนที่กระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
(7)สนับสนุนให้ เด็กแสดงออกทางความคิดในเชิงสร้ างสรรค์
(8)สร้ างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระ
(9)จัดสภาพห้ องเรียนให้ ดใู หม่อยู่เสมอ
(10) ไม่ควรกาหนดรูปแบบความคิดและบุคลิกของเด็กมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สามารถทาด้ วยวิธีการต่าง
ๆ หลายวิธีด้วยกัน อาทิ การระดมพลังสมอง การคิดให้ ได้ ปริมาณมากและมีคณ
ุ ภาพในช่วงเวลาที่
จากัด การฝึ กจินตนาการ หรือการคิดฝัน คิดในสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น การฝึ กแก้ ปัญหาสร้ างบรรยากาศ
ที่ ป ลอดภัย และอิ สระ ช่ว งแรกของชี วิ ต จนถึ ง 5 ขวบ เป็ น ช่ว งที่ มี ความสาคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่อ
พัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์และจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเป็ นผู้ใหญ่ การส่งเสริ มและการพัฒนาการ
ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การส่งเสริ มอิสรภาพในการทางาน การหัดให้ เด็กได้ ร้ ูจักชื่นชม และมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ สิ่งต่าง ๆ ที่ควรได้ รับการพัฒนา การจัดกิจกรรม ให้ เด็กได้ กระทาตามที่เด็กพึงพอใจ
การพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ การสร้ างวินยั ในการทางานที่ดี การให้ โอกาสเด็กเพื่อค้ นพบการ
สารวจ ตรวจสอบ ค้ นคว้ าและทดลองเพื่อค้ นพบคาตอบด้ วยตัวเอง และคานึงถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์นนั ้ ต้ องให้ เด็กฝึ กคิดแลก
ไปจากคนอื่น ฝึ กหัด ให้ เป็ นคนช่างสังเกต ฝึ กให้ มีความคุ้นเคยกับสิ่งที่แปลกอยู่เป็ นประจ า ให้
อิสรภาพและเวลาในการคิด คิดเชิงสมมติอยู่เสมอกระตุ้นให้ เกิดการคิดอย่างคลุมเครื อ ไม่ยึดติด
กับความถูกต้ องและความผิดพลาด แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สาหรับ เด็กนัน้
ได้ แก่ สอนให้ เด็กได้ ร้ ูจกั คิด คิดเป็ น คิดหลาย ๆแง่ และสามารถคิดแก้ ปัญหาได้ สาเร็จ , กระตุ้นให้
เด็กกล้ าแสดงความรู้สกึ นึกคิดออกมาในวิถีที่สร้ างสรรค์, เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรียนรู้ ศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง, ส่งเสริ มให้ เด็กรู้จักการถาม และสนใจต่อคาถามของเด็ก , นาวิธีการสอนที่กระตุ้น
ความคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่อง, สนับสนุนให้ เด็ก แสดงออกทางความคิดในเชิงสร้ างสรรค์, สร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระ และต้ องไม่ควรกาหนด รูปแบบความคิดและบุคลิกภาพของเด็ก
มากเกิน ไป เมื่อเด็กเล่นจะแสดงพฤติกรรมอันเป็ น ความสามารถ ส่วนรวมในระดับที่มีอยู่ในตัว
ออกมา การคิดอย่างหลากหลายทิศทาง คิดริเริ่ม และคิดแก้ ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นจากกิจกรรม
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การเล่นอย่างอิสระผ่านของเล่นเป็ นเครื่ องมือที่เด็กใช้ ในการเล่น ซึ่งการเลือกของเล่นต้ องใช้ อายุ
เป็ นเกณฑ์ ไม่จาเป็ นต้ องอุปกรณ์สาเร็จรูปเพียงแต่อปุ กรณ์ ของเล่นต้ องเป็ นอุปกรณ์ที่เปิ ดโอกาส
ให้ เกิดการค้ นพบตัวเองได้ คิด ค้ นหา พัฒนาและคิดสร้ างสรรค์ เช่น แท่งไม้ เศษผ้ า ซึ่งเด็กสามารถ
นาไปคิดเป็ นของเล่นได้ หลายทิศทาง ภายหลังการเลือกของเล่นที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์ เด็กปฐมวัยพัฒนาสติปัญญาของตนเพื่อ การเรียนรู้สิ่ง
ที่อยู่รอบตัวจากการสังเกต การเล่น และการซุกถามสิ่งที่เด็กอยากรู้อยากเห็น พฤติกรรม ทางการ
จาแนก การมองเห็น ความสัมพันธ์ และการเรียงลาดับ โดยเด็กจะพยายามเรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
อยู่รอบตัว การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของเด็กวัยนีต้ ้ องอาศัยประสบการณ์ตรง ที่ได้ รับการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่เป็ นรูปธรรม เด็กต้ องเกิดความภูมิใจ และพอใจที่จะทาพฤติกรรม ตอบสนองต่อสิ่ง
นัน้ ๆ การจัดหาและเลือกสื่อเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ควรคานึงถึงลักษณะของสื่อดังนี ้ ความเหมาะสมของสื่อตามวัยของเด็ก วัยปฐมวัยนัน้ ควรเป็ นสื่อ
ที่ช่วยเร้ า ความสนใจของเด็กให้ มีความอยากรู้อยากเห็น คุณภาพในแง่ความปลอดภัย ความ
คงทน และการออกแบบ สื่อที่ดีสาหรับเด็กปฐมวัย จะต้ องทาด้ วยวัสดุที่ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยต่อเด็ก สี
ต้ องไม่สะสมปนตะกัว่ ขนาดมุมไม่แหลมคม ประโยชน์ใช้ สอย สื่อที่มีคณ
ุ ภาพ ควรคานึงถึงการใช้
ประโยชน์ได้ ห ลาย ๆ อย่าง หรื อนามาดัดแปลงใช้ ได้ หลายโอกาส เล่น ได้ ห ลายคน และหลาย
วัตถุประสงค์ ประหยัด สะดวกในการจัดหาให้ มีความหลากหลายและจานวนที่เพียงพอ สื่อที่จะให้
ประสบการณ์ ตรงกับเด็ก นันควรจะหาซื
้
อ้ ง่าย หรื ออาจทาขึ ้นมาได้ เอง การจัดประสบการณ์เพื่อ
การพัฒนา ความคิด ริเริ่มสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ด้ วยสื่อของเล่นจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ แสดงออก ถึงความรู้สึกของตน การขีดเขียนด้ วยเครื่ องมือต่าง ๆ การสร้ างด้ วยวัสดุต่าง ๆ ให้
เด็ ก มี โ อกาสได้ ปฏิ สัม พัน ธ์ ด้ ว ย ดัง นั น้ เราจึ ง ต้ องรู้ จั ก จั ด หาและเลื อ กสื่ อ ที่ มี ป ระโยชน์ มี
ประสิทธิภาพและประหยัดมาจัดประสบการณ์ให้ แก่เด็กด้ วย (วีณา ประชากูล วารสารวิชาการ ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2549)
4.9 แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
เยลเลน และเออร์ บัน กนิษฐา ชูชัน (2541) อ้ างอิงJellen G (1986, July) ได้ กล่าวถึง
องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ในข้ อสอบ ทีพีซี - พีที (TPC - PT)
1) ความคิดคล่องแคล่ว
2) ความคิดยืดหยุ่น
3) ความคิดริเริ่ม
4) ความคิดละเอียดละออ
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5) การกระทาที่แสดงถึงการเสี่ยงอันตราย เช่นการแยกขอบดเขต
6) การผสมให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
7) อารมณ์ขนั
แบบทดสอบ TCT - DP หรื อแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์จากการผลิตการวาด
ภาพนี ้ เกิดขึ ้นจากการ พยายามสร้ างแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ที่เปิ ดกว้ างให้ วดั ผลได้ ไกล้
เคี ย งและครอบคลุม กับ ความหมายที่ ถูก ต้ อ งของความคิ ดสร้ างสรรคื ของคนมากที่ สุด จา
การศึก ษาวิเ คราะห์ และเปรี ย บเที บ ได้ แสดงว่า แบบทดสอบความ คิดสร้ างสรรค์ที่ มีอยู่อื่ น ๆ
ทังหมดนั
้
น้ อาจกล่าวได้ วา่ ไม่มีแบบทดสอบแบบใด วัดระดับความคิดสร้ างสรรค์ได้ ตรง ครอบคลุม
หรือไกล้ เคียงเนื่องจาก เป็ นแบบทดสอบที่วดั ด้ านความรู้ ความจาเป็ นส่วนใหญ่ และอีกเหตุผล
หนึ่ง คื อรู ป แบบองค์ ป ระกอบของแบบทดสอบ สามารถแสดงความคิดสร้ างสรรค์ ออกมาใน
วงจากัดนัน้ ๆ ตามไปด้ วยเช่น การยึดติดอยู่กบั วงกลม การยึดติดกับการวาดภาพคนเป็ นต้ น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ วนี ้ เยลเลน และเออร์ บัน Jellen G (1986, July)ได้ เน้ น
ให้ เห็นว่า สิ่งที่ สาคัญที่ สุดของแบบทดสอบ TCT - DP ที่ สร้ างมาก็ คือการพิ จรณา การคิดที่
เหนือกว่าการคิดแบบปกติธรรมดา ที่เห็นได้ ทวั่ ไป เช่น จะเห็นได้ จากการไม่วาดชิ ้นส่วนครึ่งวงกลม
ไปเป็ นรูปหน้ า รูปพระอาทิตย์ แต่นาไปสร้ างภาพ ที่ไม่ปรากฎอยุ่ด้านอื่น หรื อนาไปเป็ นส่วนหนึ่งที่
สาคัญที่สร้ างเป็ นเรื่องราวของภาพรวมได้ นักวิจยั ทัง้ สองจึงเพิ่มเติม ตัวแปรย่อยอีก 4 ตัวแปรเข้ า
ไปในเกณฑ์การให้ คะแนน โดยยึดถือว่าเป็ นการคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่คิดตามแบบ แผนเดิม ๆ คือ
1) การวาง การพับ หมุน หรือพลิกกระดาษแบบทดสอบ
2) การวาดภาพที่เป็ นนามธรรมหรือไม่เป็ นความจริงแท้
3) ภาพรวมของรุปทรง เครื่องหมาย ตัวอักษร ตัวเลข และ / หรือสัญลักษณ์ตา่ งๆ
4) การต่อเติมชิน้ ส่วนของแบบทดสอบ 6 ชิน้ ส่วน ไม่ใ ช้ ภาพวาดที่แพร่ หลาย
โดยทัว่ ไป
5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
5.1 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ฝนทิ พย์ มีชูธ น (2557) ได้ ท าการวิจัย เรื่ องการพัฒ นาทัก ษะทางศิลปะของเด็ก
ปฐมวัยด้ วยชุดกิจกรรม สร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กชัน้ ระดับปฐมวัยโดยการ
เปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ์ จากการเรี ย นรู้ ผ่าน ชุดกิ จ กรรมก่ อนและหลังการใช้ ชุดกิ จ กรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์
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วิลาสินี แสงนิ ล (2557) การศึก ษาประสิท ธิภาพชุดกิ จกรรมภาพพิ มพ์ด้วยนิว้ มือ
สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
วรางคณา กันประชา (2548) ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทากิจกรรมศิลปะ
ด้ วยนิ ้วมือ
ปิ ย วรรณ อภินันท์ รุ่งโรจน์ ( 2555) การศึก ษาเปรี ยบเที ย บความคิดสร้ างสรรค์และ
ความพึงพอใจทีมีตอ่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชัน้ อนุบาลศึกษาปี ที่ 2โรงเรี ยนนายก
วัฒนากรวัดอุดมธานี จังหวัด นครนายก ด้ วยกิจกรรมศิลปศึกษา
กัลยาณี แซมสีม่วง (2557) พัฒนาการด้ านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ ได้ รับ การจัด
กิจกรรมการปัน้ เเละ การละเลงสีด้วยนิ ้วมือ
เยาวนา ดลเเม้ น (2535) ได้ ท าการศึก ษาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก ปฐมวัย และ
เปรี ยบเทียบ ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการณ์
กิจกรรมการเคลื่อนไหว และ จังหวะกับกิจกรรมในวงกลมตามแผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อน
ประถมศึกษา ชันเด็
้ กเล็กของสานักงานคณะ กรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2534
กนิษฐา ชูชนั (2541) ได้ ศกึ ษาวิจยั ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการสอน
ภาษาธรรมชาติ โดยใช้ แกนน าในหน่วยการสอนที่ มีต่อการคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ของ
นักเรียนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 3 มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึ่งกาลังเรี ยนอยู่ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2540
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สังกัดสานัก งานการสึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน ผล
การศึก ษาวิ จัย พบว่า เด็ก ปฐมวัย ที่ ไ ด้ รั บ การ จัด กิ จ กรรมการเรี ย รรุ้ ตามแนวทางการสอน
ภาษาธรรมชาติโดยใช้ แกนน าในหน่วยการสอนภาษาธรรมชาติ หน่วย การสอนสูงขึ ้นกว่าการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติระดับ .05 ซึ่งค่าเฉลียคะแนนก่อนทดลอง เท่ากับ 25.25 หลัง
การทดลองค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 37.14
5.2 งานวิจัยต่ างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
บรู ซ Bruce Meeks Elija. (1975)ได้ ท าการศึกษาเปรี ย บเที ยบวิธีสอนเเบบใช้ ชุด
กิจกรรมได้ ผลดีกว่าการสอน เเบบธรรมดา ซึ่งผลการวิจัยปรากฎว่า การสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรม
ได้ ผลดีกว่าการสอนเเบบธรรมดาซึ่งผลการวิจัย ลักษณะนี ้ ได้ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของอาร์ ม
สตรอง Armstrong Jane (1972) ซึ่งได้ ทาการวิจัยศึกษา เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ภาษาฝรั่งเศส
ชนิด สื่อประสม Muli - Media Self Instruction Package ผลการวิจัยปรากฎว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
จากชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์สงู กว่ากลุม่ ที่เรียนด้ วยการสอนวิธีบรรยายอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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เคลลี Kelley R. E (1988)ได้ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บผลการฝึ ก ตามเเบบเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์ท างศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ในชัน้
ประถมศึกษาปี ที่1 ผลปรากฏว่า ความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ของเด็กที่เข้ าร่วมตามเเผนกับเด็กไม่ได้
เข้ าร่วมตามเเผนเเตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยทัง้ ในเเละต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับชุด
กิจกรรมศิลปะสร้ าง สรรค์สาหรับเด็กนัน้ สรุปได้ ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริ มและ
พัฒนาให้ เด็กมีประสิทธิภาพที่มีความ เจริญงอกงามต่อไปในอนาคต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการดาเนินการครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
โดยมีขนตอน
ั้
การดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.ประชากร
2.เนื ้อหาเกี่ยวกับการทาวิจยั
3.เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4.แผนการจัดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
5.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครัง้ นี ้ เป็ น เด็ก ที่อยู่ใ นช่วงอายุป ฐมวัย ทัง้ ชายและหญิ ง
โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จานวน 10 คน
เนื ้อหาเกี่ยวกับการทาวิจยั
ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์โดยจะส่งเสริ มให้ เด็กรับรู้ ถึงสุนทรี ยศาสตร์ ทาง
ศิลปะและมีความเพลินเพลินสนุกสนานในการทากิจกรรมด้ วยเทคนิคการพิมพ์ด้วยวัสดุชนิดต่าง
ๆที่ไม่เป็ นอันตราย เหมาะสาหรับเด็กปฐมวัย และมีลกู เล่นที่สามารถดึงดูดให้ เด็กเกิดความสนใจ
ให้ เ กิด เป็ นผลลัพธ์ หรื อรู ปแบบ ที่ออกมาหลากหลายตามความรู้สึกผ่านกระบวนการความคิด
จินตนาการได้ อย่างอิสระ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1.ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
กิจกรรมที่1 เรื่องมือน้ อยแสนซน
กิจกรรมที่2 เรื่องธรรมชาติสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่3 เรื่องพื ้นที่ของฉัน
กิจกรรมที่4 เรื่องสัตว์น้อยสี่เท้ า
กิจกรรมที่5 เรื่องจินตนาการสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่6 เรื่องภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
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กิจกรรมที่7 เติมเต็มจินตนาการ
2.แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ TCT-DP(Test of Creative Thinking drawing
Production) ของเยลเลนเเละเออร์บนั (Jellen; &Urban. 1986)
แผนการจัดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์
การจัดกิจกรรมศิ ลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ ผู้วิจัยดาเนิน การสร้ างดังนีศ้ ึก ษาหลักสูตร
ก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมภาพพิมพ์ เพื่อกาหนด
รายละเอียด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เเละวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
1.2 ศึกษาหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 เพื่อศึกษาหลักการเเละ
จุดมุง่ หมาย ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา
1.3 ศึกษาทฤษฎี การพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เพื่อ
นาไปใช้ ในการ กาหนดสร้ างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
1.4 กาหนดจุดประสงค์การเรี ย นรู้ เนือ้ หาและขอบเขต เรื่ อง รูปแบบการสร้ างชุด
กิจกรรมให้ เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน
1.5 กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล สอดแทรกอยู่ในทุกขันตอนของกระบวนการ
้
เรียนรู้ เป็ นการประเมิน เพื่อตรวจสอบพืน้ ฐานของผู้เรี ยนระหว่างการเรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรี ยน และเพื่อให้ ทราบผล การเรี ย นเป็ นระยะและเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนเป็ นการ
ประเมินเพื่อตัดสินการเรียนว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้หรือ ไม่
1.6 นาแผนการจัดกิจ กรรมไปให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญหรื อผู้มีประสบการณ์ ในรายวิช านัน้
จานวน 3 ท่าน ซึ่งมีผ้ เู ชี่ยวชาญดังนี ้
รองศาสตราจารย์ กันจณา ดาโสภี อาจารย์ ผ้ สู อนคณะสถาปั ตย์ก รรมศาสตร์
สาขาวิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒ
ุ ิกร คงคา อาจารย์ผ้ สู อนประจาภาควิชา สาขาวิจิตรศิลป์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์อภิญญา สิทธิวงค์ อาจารย์ผ้ สู อนวิชาศิลปะ โรงเรียนไทยคริสเตียน
โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้ ทาการประเมินเป็ นรายบุคคลว่าสามารถวัดได้ ตรง
กับจุดประสงค์ที่กาหนด หรือไม่ โดยให้ คะแนนIOCตามเกณฑ์ ดังนี ้
ถ้ าวัดได้ ตรงจุดประสงค์ได้
+1 คะแนน
ถ้ าไม่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์หรือไม่ได้
0
คะแนน
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ถ้ าวัดได้ ไม่ตรงจุดประสงค์ได้
1
คะแนน
น าคะแนนของผู้เ ชี่ ย วชาญทุก คนที่ ป ระเมิ น มากรอกลงในแบบวิเ คราะห์ ค วาม
สอดคล้ องกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ใช้ สตู รดังนี ้
IOC =
IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
คะเเนนที่ได้ หาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์กบั พฤติกรรม IOC เท่ากับ .05
ขึน้ ไปจึงถื อว่าใช้ ไ ด้ พวงรัต น์ ทวี รัตน์ (2531) ซึ่งในการศึก ษาค้ น คว้ าครัง้ นี ไ้ ด้ ค่าดัช นี ความ
สอดคล้ องระหว่าง จุดประสงค์กบั พฤติกรรมIOCเท่ากับ0.67-1.00
1.7 นาแผนการจัดกิจกรรม ที่ปรับปรุง จานวน 7 กิจกรรม ให้ เหมาะสมแล้ วจัดทา
แบบฉบับจริง เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ประชากร เด็กที่อยู่ในช่วงอายุปฐมวัย ทังชายและหญิ
้
ง โรงเรียน
สอนศิลปะArt can do จานวน 10 คน เพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์เเละนาชุดกิจกรรมไปใช้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อ ๆไป โดยมีชุด คู่มือแผนการจัดชุดกิจ กรรมศิลปะภาพพิ มพ์ สร้ างสรรค์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ทัง้ 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
คู่มือแผนการจัดชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ สาหรั บเด็กปฐมวัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง มือน้ อยแสนซน
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัดที่1.สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นใช้ อวัยวะร่างกาย เช่นมือ, เท้ าเป็ นต้ น
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
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จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ เด็กเข้ าใจงานภาพพิมพ์วา่ เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นด้ วยวิธีการพิมพ์ โดย
การกดแม่พิมพ์ ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ ด้ วยอวัยวะในร่างกาย เช่น นิว้ มือ, ฝ่ ามือ, ฝ่ าเท้ า,
ข้ อศอก เป็ นต้ น
2. เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิดริ เริ่ ม
ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
3. เพื่อส่งเสริมกล้ ามเนื ้ออวัยวะมือ เท้ า ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีโปสเตอร์,สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. แป้งอเนกประสงค์, แป้งเค้ ก (แป้งทาขนม)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย สนทนากับนักเรียน ถามว่าศิลปะภาพพิมพ์คืออะไรรู้จกั หรือไม่
1.2 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้ อวัยวะร่างกาย มือ, นิ ้วเป็ นต้ น
1.3 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อมด้ านกล้ ามเนื ้อมือ ด้ วยการเปิ ดเพลง พร้ อมกามือและ
แบมือ เข้ าจังหวะ
1.4 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ ด้ วยการกดแม่พิมพ์ให้ ติดเกิดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ กาลังใจ และสร้ าง
แรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
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1. รวบรวมผลงาน สังเกตุและให้ คะแนนจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุ
ธรรมชาติตา่ งๆ ให้ เกิดเป็ น องค์ประกอบของภาพที่สวยงาม
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่ อ เข้ าใจการสร้ างสรรค์ แ ละประยุก ต์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ไ ด้ อย่ า งสวยงามตาม
จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3.สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีธรรมชาติ,สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุธรรมชาติ ( ก้ านกล้ วย, เปลือกไม้ , ใบไม้ , ดอกไม้ )
6. กลิ่นผสมอาหาร (เช่น กลิ่นใบเตย, กลิ่นอบเชย, กลิ่นชา, กลิ่นมะลิ, กลิ่นกุหลาบ)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
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1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรี ย มเด็ก ให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เ ด็ก ๆได้ สัมผัสและดมกลิ่น กับ วัสดุที่
นามาใช้
1.3 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ
1.4 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ โดยการกดแม่พิมพ์ให้ ติดเกิดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ กาลังใจ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง พืน้ ที่ของฉัน
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิ ลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ว้ ดั ที่ 1.สร้ างสรรค์ ผลงานพิ มพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ ก ารจัดวางตาแหน่งจากวัสดุ
สังเคราะห์ตา่ งๆ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
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1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่ อ เข้ าใจการสร้ างสรรค์ แ ละประยุก ต์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ไ ด้ อย่ า งสวยงามตาม
จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4. ให้ เด็กพัฒนาคิดสร้ างสรรค์และคิดประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ที่เป็ นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเป็ นการพิมพ์ภาพเลียนแบบสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น อาคาร, บ้ านเรือน, ต้ นไม้ หรือ สัตว์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีผสมอาหาร,สีจากวัสดุธรรมชาติ
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุสงั เคราะห์ ( ฟองน ้า, กระดาษ, ที่แค๊ ะหู, สาลี, ขวดน ้า, ช้ อนส้ อม )
6. แป้งข้ าวโพด
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสกับวัสดุที่นามาใช้
1.2 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์
1.3 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ โดยการกดแม่พิมพ์สงั เคราะห์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุป ประเมิน ผลงานและการปฏิบัติกิจ กรรมศิลปะ โดยครู สรุ ปกล่าวยกย่ อง
ชมเชย ให้ กาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
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2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์ บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง สัตว์ น้อยสี่เท้ า
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ น การใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุ
สังเคราะห์ให้ เป็ นรูปสัตว์สีเท้ า ในจินตนาการ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่ อ เข้ าใจการสร้ างสรรค์ แ ละประยุก ต์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ไ ด้ อย่ า งสวยงามตาม
จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีโปสเตอร์
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุสงั เคราะห์ ( เชือก )
6. กระดาษแข็ง
7. กาว
8. ลูกกลิ ้ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
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1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสกับวัสดุที่นามาใช้
1.3 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์เพื่อทาเป็ นรูปสัตว์
สี่เท้ า
1.4 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ โดยการกดแม่พิมพ์สงั เคราะห์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุป ประเมิน ผลงานและการปฏิบัติกิจ กรรมศิลปะ โดยครู สรุ ปกล่าวยกย่ อง
ชมเชย ให้ กาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง จินตนาการสร้ างสรรค์
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ น การใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุสงั เคราะห์ ต่างๆ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
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จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่ อ เข้ าใจการสร้ างสรรค์ แ ละประยุก ต์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ไ ด้ อย่ า งสวยงามตาม
จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4. เป็ น การพิมพ์ ภาพให้ ได้ ตามความคิดตามจิน ตนาการของเรา ซึ่งอาจจะเป็ นภาพ
เหตุการณ์ในชีวิต ประจาวัน ภาพนิทาน หรือ ภาพที่แตกต่างจากความจริ ง โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุใน
การพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีน ้า, สีโปสเตอร์ , สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุสงั เคราะห์
6. วัสดุธรรมชาติ
7. ลูกกลิ ้ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสกับวัสดุที่นามาใช้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ ด้ วยการกดแม่พิมพ์สงั เคราะห์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ ชมเชยให้ กาลังใจ
การประเมินผล
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1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง ภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัดที่1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ โดยให้ ใช้ วสั ดุแม่พิมพ์ที่ใช้ ในการ
ปรุงอาหาร
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่ อ เข้ าใจการสร้ างสรรค์ แ ละประยุก ต์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ไ ด้ อย่ า งสวยงามตาม
จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4.เป็ นการพิมพ์ภาพให้ ได้ ตามความคิดตามจินตนาการ โดยให้ ใช้ วสั ดุแม่พิมพ์ที่ใช้ ในการ
ปรุงอาหารเช่น ผัก, ผลไม้ นามาแกะสลักเป็ นรูปเป็ นทรงต่างๆ และให้ นาไปพิมพ์ภาพให้ เกิดเป็ น
ลวดลายตามจินตนาการของ เด็กเอง
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุธรรมชาติ ( ผัก, ผลไม้ , เส้ นมาม่า )
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6. เครื่องปรุงอาหารที่มีความเข้ มข้ น (เช่น ซอสมะเขือเทศ, ซอสซีอิ ้วหวาน)
7. น ้า
8. ที่ฉีดน ้า (ฟ๊ อกกี)้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
1.1 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์ เพื่อทาเป็ นรูปสัตว์
สี่เท้ า
1.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ ด้ วยการกดแม่พิมพ์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุป ประเมิน ผลงานและการปฏิบัติกิจ กรรมศิลปะ โดยครู สรุ ปกล่าวยกย่ อง
ชมเชย ให้ กาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง เติมเต็มตามจินตนาการ
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและ ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยมีเส้ น และ จุด เพื่อให้ ต่อเติมภาพ ตาม
จินตนาการให้ สมบูรณ์ โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
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-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่ อ เข้ าใจการสร้ างสรรค์ แ ละประยุก ต์ ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ไ ด้ อย่ า งสวยงามตาม
จินตนาการของผู้พิมพ์โดย
พิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4. เป็ นการพิมพ์ภาพให้ ได้ ตามความคิดตามจินตนาการ โดยมีเส้ น และ จุด เพื่อให้ ต่อ
เติมภาพ ตามจินตนาการให้ สมบูรณ์ โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีผสมอาหาร(แต่งกลิ่น)
2. กระดาษ
3. น ้า
4. จานสี
5. วัสดุธรรมชาติ
6. วัสดุสงั เคราะห์
7. น ้าตาลไอซิ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.ขันน
้ า
1.1 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติ
ที่อยู่รอบตัว
1.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
2.ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการ
พิมพ์ ด้ วยการกดแม่พิมพ์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
3.ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
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3.2 สรุป ประเมิน ผลงานและการปฏิบัติกิจ กรรมศิลปะ โดยครู สรุ ปกล่าวยกย่ อง
ชมเชย ให้ กาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Production)
ของ เยลเลนและเออร์ บัน Jellen G (1986, July)
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลนและเออร์
บัน(Jellen;&Urban.1986)ซึ่งมีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1.ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ห ลัก การเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ แบบทดสอบ
ความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลนและเออร์ บัน(Jellen;&Urban.) เพื่อนามาปรับใช้ ในด้ านของภาพ
พิมพ์สร้ างสรรค์ซึ่งเป็ นแบบทดสอบที่มีการหาค่าความเชื่อมัน่ โดยเยลเลนและเออร์บนั
2. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์ บัน
(Jellen; &Urban.) เพื่ อน ามาปรับ ใช้ ใ นด้ านของภาพพิ มพ์ สร้ างสรรค์ ซึ่งแบบทดสอบนี เ้ ป็ น
แบบทดสอบที่ใช้ กระดาษและดินสอ ในการทดสอบเป็ นรายบุคคลซึ่งกาหนดรูปแบบดังนี ้ คือ
(1) ถ้ าสิ่งที่กาหนดเป็ นสิ่งเร้ าที่จัดเตรี ยมไว้ ในรูปของชิน้ ส่วนเล็ก ๆ มีขนาดและ
รูปร่างแตกต่างกันเช่น รูปครึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสปลายเปิ ด รูปจุด รูปรอยเส้ นประ รูปเส้ นโค้ ง
ตัว s ซึ่งประกอบอยู่ด้านในและ นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่
(2) ผู้ทดสอบสามารถตอบสนองสิ่งเร้ าอย่างอิสระตามจินตนาการ โดยการวาด
ภาพขึ ้นมาในขอบเขต ช่วง เวลาที่กาหนดให้ และมีเ กณฑ์สาหรับยึดถือเป็ นหลักในการประเมิน
คุณค่าความคิดสร้ างสรรค์จากผลงานทังหมด
้
3. การใช้ แบบทดสอบ
(1) ผู้ถกู ทดสอบจะได้ รับแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลนและเออร์
บัน(Jellen;&Urban.) และดินสอ ซึ่งไม่มียางลบ เพื่อมิให้ ผ้ ตู อบเปลี่ยนภาพที่วาดแล้ ว ผู้ทดสอบ
อ่านคาสัง่ ช้ า ๆและชัดเจน
(2) เมื่อผู้ถกู สอบเข้ าใจแล้ วให้ ลงมือวาดภาพและถ้ าหากมีคาถามในช่วงที่กาลัง
ทาแบทดสอบผู้ทดสอบอาจ จะตอบคาถามได้ เช่น ถามว่า “ หนูจะวาดรูปอะไร “ ให้ ครูตอบได้ ว่า
“ เด็ก ๆ อยากวาดภาพอะไร ก็ได้ ตามที่อยากจะวาด รูปที่วาดเป็ นสิ่งถูกต้ องทังสิ
้ ้น ทาอย่างไรก็ได้
ไม่มีสิ่งใดผิด ” ในการทดสอบกาหนดเวลา 15นาที หลังจากนัน้ ผู้ทดสอบจะเก็ บข้ อมูลทัง้ หมด
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เขียน ชื่อ อายุ เพศ และชื่อภาพ ไว้ ที่มมุ ขวาของแบบทดสอบ ผู้ทดสอบต้ องจดบันทึกเวลาการทา
แบบทดสอบของผู้ที่ ท าเสร็ จ ก่ อ น12นาที โดยจดบัน ทึก อายุ เพศ ชื่ อผู้เ ข้ ารับ การทดสอบใน
ช่องว่างมุมขวาของกระดาษทดสอบ
4. ศึกษาการให้ คะแนนแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์ บัน
(Jellen; &Urban.) โดยมีเกณฑ์ดงั นี ้ คือ
(1) การต่อเติม (Cn: Continuations) ชิ ้นส่วนที่ได้ รับการต่อเติม (ครึ่งวงกลม จุด
มุมฉาก เส้ นโค้ ง เส้ นประและสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเล็กปลายเปิ ดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่) จะได้ คะแนน
การต่อเติมชิ ้นส่วนละ 1 คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 6 คะแนน
(2) ความสมบูรณ์ (Cm: Completions) หากมีการต่อเติมจากเดิมในข้ อ1 ให้ เต็ม
หรือให้ สมบูรณ์มากขึ ้น จะได้ คะแนนชิน้ ส่วนละ1คะแนน ถ้ าต่อเติมภาพโดยใช้ รูปที่กาหนด 2 รูป
มารวมเป็ นรูปเดียว เช่น โยงเป็ นรูปบ้ าน ต่อเป็ นอิฐ ต่อเป็ นปล่องไฟฯลฯ ให้ 1 คะแนน คะแนน
สูงสุดของข้ อนีค้ ือ 6 คะแนน
(3) ภาพที่สร้ างขึ ้นใหม่ (Ne: New Elements) ภาพหรื อสัญลักษณ์ที่วาดขึ ้นใหม่
นอกเหนื อจากข้ อ 1 และ 2 จะได้ คะแนนเพิ่ มอีก ภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพที่ วาดซา้ ๆ ภาพที่
เหมือนกัน เช่น ภาพป่ าที่มีต้นไม้ หลาย ๆ ต้ น ซ ้า ๆ กัน จะได้ 2 – 3 คะแนน คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้
คือ 6 คะแนน
(4) การต่อเนื่องด้ วยเส้ น (Cl: Connections made with lines) แต่ละภาพหรื อ
ส่วนของภาพ (ทัง้ ภาพที่สร้ างเสร็จขึ ้นใหม่ใ นข้ อ 3 หากมีเส้ นลากโยงเข้ าด้ วยกันทัง้ ภายในและ
ภายนอกจะได้ รับคะแนนการโยงเส้ น เส้ นละ1คะแนน คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้คือ 6 คะแนน
(5) การต่อเนื่องทาให้ เกิดความเป็ นเรื่ องราว (Cth : Connections made that Contribute to a theme) ภาพใดหรือส่วนใดของภาพที่ทาให้ เกิดเป็ นเรื่ องราวหรื อเป็ นภาพรวมจะ
ได้ อีก 1 คะแนนต่อ 1 ชิ ้น การเชื่อมโยงนี ้อาจเป็ นการเชื่อมโยงด้ วยเส้ นจากข้ อ 1 หรือไม่ใช้ เส้ น ก็ได้
เช่น เส้ นประของแสงอาทิตย์ เงาต่าง ๆ การแตะกันของภาพ ความสาคัญอยู่ที่การต่อเติมนัน้ ทาให้
ได้ ภาพที่ สมบูรณ์ ต ามความหมายที่ ผ้ เู ข้ ารับ การ ทดสอบตังชื
้ ่ อไว้ คะแนนสูงสุดของข้ อนี ค้ ือ 6
คะแนน
(6) การข้ า มเส้ น กัน้ เขตโดยใช้ ชิ น้ ส่ว นที่ ก าหนดให้ นอกกรอบใหญ่ ( Bid:
Boundary - Breaking Fragment-dependent) การต่อเติมหรื อโยงเส้ น ปิ ดรู ปสี่เ หลี่ยมจัตรุ ัส
ปลายเปิ ด ซึ่งอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเต็ม
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(7) การข้ ามเส้ นกันเขตอย่
้
างอิสระโดยไม่ให้ สว่ นที่กาหนดให้ นอกกรอบใหญ่ (Bfi
: Boundary Breaking being Fragment-dependent) การต่อเติมโยงเส้ นออกไปนอกกรอบ หรื อ
การวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6คะแนนเต็ม
(8) การแสดงความลึก ใกล้ – ไกล หรื อมิติของภาพ (Pe: Perspective) ภาพที่
วาดให้ เห็น ส่วนลึก มีระยะใกล้ – ไกล หรื อวาดภาพในลัก ษณะสามมิติ ให้ คะแนนภาพละ 1
คะแนน หากมีภาพปรากฏเป็ นเรื่ องราว ทังภาพ
้
แสดงความเป็ นมิติ มีความลึกหรื อใกล้ – ไกล ให้
คะแนน 6 คะแนน
(9) อารมณ์ขนั (Hu: Human) ภาพที่แสดงให้ เห็นหรือก่อให้ เกิดอารมณ์ขนั จะได้
ชิ ้นส่วนละ 1 คะแนน หรือดูภาพรวมถ้ าได้ อารมณ์ขนั มาก ก็จะให้ คะแนนมากขึ ้นเป็ นลาดับ ภาพที่
แสดงอารมณ์ขนั นี ้ประเมินในหลาย ๆ ทาง เช่น ผู้วาดสามารถล้ อเลียนตัวเองจากภาพวาด, ผู้วาด
ผนวกชื่อที่แสดงอารมณ์ขนั เข้ าไปหรือวาดเพิ่มเข้ าไป, ผู้วาดผนวกลายเส้ นและภาษาเข้ าไปเหมือน
การวาดภาพการ์ตนู คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้คือ 6 คะแนน
(10) ก า ร คิ ด แ ป ล กใ ห ม่ ไม่ คิ ด ต าม แ บ บ แ ผ น ก าร ว า ง ภา พ ( Uc
Unconventionality)
(10.1) การคิดแปลกใหม่ ภาพที่เป็ นนามธรรมหรือไม่เป็ นของจริง
(10.2) การคิดแปลกใหม่ ภาพที่เป็ นสัญลักษณ์หรือการใช้ คาพูด
(10.3) การคิดแปลกใหม่ภาพที่ตอ่ เติมไม่ใช่ภาพที่วาดกันแพร่หลายทัว่ ไป
(11)ความเร็ว (Sp:Speed) แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลนและ
เออร์ บนั (Jellen; &Urban.) เกณฑ์11ข้ อโดยการจัดเป็ นกลุม่ ออกเป็ น4กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 ความคิดริเริ่ม ข้ อ 10 คะแนนเต็ม 12 คะแนน
กลุม่ ที่ 2 ความคิดคล่องตัว ข้ อ 11 คะแนนเต็ม 6 คะแนน
กลุม่ ที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น ข้ อ 6, 7, 8 และข้ อ 9 คะแนนเต็ม 24 คะแนน
กลุม่ ที่ 4 ความคิดละเอียดลออ ข้ อ 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนนเต็ม 30 คะแนน
5. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ เเบบทดสอบ เเละเกณฑ์การให้ คะแนนของเเบบทดสอบความคิด
สร้ างสรรค์ จากการวาดภาพของ เยลเลน และเออร์ บันJellen G (1986, July) โดยผู้วิจัยได้ ขอคา
เเนะนาฝึ กฝน เเละเรียนรู้ในการตรวจให้ คะเเนน จากผู้เชี่ยวชาญ3 ท่าน ซึ่งประกอบด้ วย
รองศาสตราจารย์กันจณา ดาโสภี อาจารย์ผ้ สู อนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขา
วิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิก ร คงคา อาจารย์ผ้ สู อนประจ าภาควิช า สาขาวิจิตรศิลป์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ อภิญญา สิทธิวงค์ อาจารย์ผ้ สู อนประจาวิชาศิลปะ โรงเรียนไทยคริสเตียน
6. นาแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลน และเออร์ บัน(Jellen; &Urban.) ไปใช้
วัดความคิดสร้ าง สรรค์กับเด็กปฐมวัยที่โรงเรี ยนสอนศิลปะArt can do จานวน 10คน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มาตรวจให้ คะเเนน เพื่อหาคุณภาพค่าความเชื่อมัน่ ของคะเเนน ซึ่งมีการตรวจให้
คะเเนนตามเกณฑ์ที่กาหนด 11 เกณฑ์ เเละจัดเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้ เเก่ความคิดริ เริ่ ม ความคิด
คล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดละออ ซึ่งบางเกณฑ์คอ่ ยข้ างเป็ นอัตนัย
7. นาเเบบทดสอบที่ดาเนินการทดสอบเเล้ วมาตรวจ วิเคราะห์ตามเกณฑ์การให้ คะเเนน
กาหนดไว้ ในแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์ บัน(Jellen; &Urban.) จานวน
11 เกณฑ์ โดยจัด เป็ น กลุ่ม 4 กลุ่ม ได้ เ เก่ ความคิดริ เ ริ่ ม ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดละเอียดละออ โดยผู้วิจยั เเละผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
8. นาคะเเนนที่ได้ จากการตรวจของผู้ตรวจทัง้ 3 ท่าน ซึ่งตรวจให้ คะเเนนอย่างอิสระมา
ประมาณ ความเชื่อมัน่ ของคะเเนน IOC ดังนี ้
+1 หมายถึงเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสอดคล้ อง
0 หมายถึงเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่เเน่ใจ
-1 หมายถึงเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่สอดคล้ อง
แล้ วนาคะเเนนที่หาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรม IOC
เท่ากับ 0.5 ขึ ้นไปจึงถือว่าใช้ ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 117) ซึ่งในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นีไ้ ด้ ค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง ระหว่างจุดประสงค์กบั พฤติกรรม IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื ้นฐาน ได้ เเก่
1.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) โดยใช้ สตู ร (บุญเชิด ภิญโญ อนันตพงษ์ & 2548)
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1.2 ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: S.D.)เเละค่าความ
เเปรปรวน ใช้ สตู ร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2526)

2. การเเปรผลระดับคะเเนนเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลน เเละเออร์
บัน (Jellen & Urban) ใช้ เกณฑ์ดงั ตาราง1
ตาราง 1 การเเปรผลระดับคะเเนนเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลน เเละเออร์บนั
(Jellen & Urban)
คะเเนนรายด้ าน

ความคิด
สร้ างสรรค์
รวม72 คะเเนน

แปลผล

ความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์
12 คะเเนน

ความคิด
คล่องเเคล่ว
6 คะเเนน

ความคิด
ยืดหยุน่
24 คะเเนน

ความคิด
ละเอียดลออ
30คะเเนน

9.5-12.0

4.9-6.0

19.3-24.0

24.1-30.0

57.7-72.0

ระดับสูงสุด

7.3-9.6
4.9-7.2

3.7-4.8
2.5-3.6

14.5-19.2
9.7-14.4

18.1-24.0
12.1-18.0

43.3-57.6
28.9-43.2

ระดับสูง
ระดับปานกลาง

2.5-4.8

1.3-2.4

4.0-9.6

6.1-12.0

14.5-28.8

ระดับต่า

0-2.4

0-1.2

0-4.8

0-6.0

0-14.4

ระดับต่ามาก
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3. สถิติวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื่องมือ
หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจรายข้ อใช้ สตู ร IOC ใช้ คา่ ตังเเต่
้ .50 ใช้ สตู ร
(บุญชิด ภิญโญอนันตพงษ์ .2548:1)
IOC

IOC =
แทน ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์

N

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

4. หาค่าสถิติร้อยละ ซึ่งคานวณจากสูตร ดังนี ้คือ
ค่าร้ อยละ = จานวนคาตอบของข้ อมูลตามประเด็นที่ศกึ ษา X 100
จานวนประชากรที่ศกึ ษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นาแบบทดสอบทัง้ หมดที่ดาเนิน การทดสอบแล้ วมาตรวจ วิเ คราะห์ตามเกณฑ์ก ารให้
คะแนน กาหนดไว้ ในแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเยลเลน และเออร์บนั (Jellen; &Urban.)
โดยนามาแบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิดคล่องตัว ด้ านความคิดริ เริ่ ม ด้ านความคิดยืดหยุ่น
และด้ านความคิดละเอียดละออโดย ผู้วิจยั และผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
3 ท่าน
นาคะเเนนที่ได้ จ ากการตรวจของผู้ตรวจทัง้ 3 ท่าน ซึ่งตรวจให้ คะเเนนอย่ างอิสระมา
ประมาณ ความเชื่อมัน่ ของคะเเนน IOC ดังนี ้
+1 หมายถึงเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสอดคล้ อง
0 หมายถึงเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่เเน่ใจ
-1 หมายถึงเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่สอดคล้ อง
แล้ วน าคะเเนนที่ ห าค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างจุด ประสงค์กับ พฤติก รรม IOC
เท่ากับ 0.5 ขึ ้นไปจึงถือว่าใช้ ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543) ซึ่งในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นีไ้ ด้ ค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง ระหว่างจุดประสงค์กบั พฤติกรรม IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาพัฒ นาการด้ านความคิ ด สร้ างสรรค์ และ
จินตนาการของเด็กปฐมวัย จากชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ ทัง้ หมด 7 กิจกรรม โดย
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขัน้ ตอนดาเนินการวิจัย และ การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ คะเเนนจากเเบบทดสอบความคิดสร้ าง สรรค์ ของเยลเลน เเละเออบัน
โดยคิดค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละดังนี ้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.การประเมินความสอดคล้ องแบบประเมิน ความเหมาะสมของแผนชุดกิ จ กรรม
ศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
2. ผลการวิเ คราะห์ การประเมิน ความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิด
สร้ างสรรค์ของ เยลเลนเเละเออบัน
1.การประเมินความสอดคล้ องแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมศิลปะภาพ
พิมพ์ สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
โดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้ อง แบบประเมินความ
เหมาะสมกับ ข้ อสอบจานวน 10 ข้ อ ได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง ดังเเสดงในตาราง2
ผลวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาของความสอดคล้ องของเเผนชุดกิจกรรมศิลปะ
ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 10 ข้ อ มีความสอดคล้ องของแผนกิจกรรมศิลปะ
คุณภาพตามเกณฑ์ (ค่าIOC มากกว่า0.5) ผลประเมินผ่าน เเละจานวน 1 ข้ อ ไม่มีความสอดคล้ อง
ของเเผนกิจกรรมศิลปะคุณภาพตามเกณฑ์ ผลประเมินปรับปรุงเเก้ ไข (ค่าIOC ต่ากว่า 0.5 ) *โดย
ผู้วิจยั ได้ ทาการปรับเเก้ ไขกิจกรรมศิลปะตามข้ อเสนอ เเนะของผู้เชี่ยวชาญ
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ตาราง 2 ผลวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาของความสอดคล้ องของเเผนชุดกิจกรรมศิลปะ
ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์

ที่

รายการ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

IOC ผลการประเมิน

1 แผนกิจกรรมมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้ วนเเละสัมพันธ์กนั

+1 +1 +1 1.0

ผ่าน

2 เนื ้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดประสงค์

+1 +1 +1 1.0

ผ่าน

3 กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา เเนวคิด เเละวัตถุประสงค์

+1 +1 +1 1.0

ผ่าน

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมเเละสอดคล้ องกับเด็กปฐมวัย

+1 0 +1 0.7

ผ่าน

5 กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฎิบตั ิ

+1 +1 +1 1.0

ผ่าน

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

0

-1 +1 0

ปรับปรุงเเก้ ไข

7 เครื่องมือสามารถเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม

1

1 +1 1.0

ผ่าน

8 เครื่องมือที่ใช้ ทากิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสม

0 +1 +1 0.9

ผ่าน

9 วิธีการวัดผลเเละเครื่องมือสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เเละ กิจกรรม +1 +1 0 0.8

ผ่าน

10 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน

ผ่าน

+1 +1 +1 1.0

2. ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของ เยลเลน เเละ เออบัน
โดยยึดหลักเกณฑ์ความคิดสร้ างสรรค์ 4 ด้ าน (ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
คล่องเเคล่ว ความคิดละเอียดลออ) ได้ คา่ ร้ อยละดังตารางนี ้

48
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วย เเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของ เยลเลน เเละเออบัน ทังหมด
้
7 กิจกรรม

เด็กปฐมวัย

กิจกรรม

รวมคะเเนน

ค่าร้ อยละ

1

2

3

4

5

6

7

คนที่1

30

49

54

59

60

52

62

366

72.22

คนที่2

32

37

50

54

55

54

58

340

67.46

คนที่3

34

34

43

43

50

43

52

299

59.32

คนที่4

30

44

54

47

53

53

51

332

65.87

คนที่5

31

48

42

41

52

51

57

322

63.88

คนที่6

28

39

41

36

39

28

49

206

51.58

คนที่7

29

43

53

46

45

47

58

321

63.69

คนที่8

29

40

55

38

53

49

58

322

63.88

คนที่9

27

42

46

43

28

28

52

266

52.77

คนที่10

28

39

41

40

43

45

48

284

56.34

รวม

298

415

479

447

478

450

545

41.38 57.36 66.52

62

66.38 62.5 75.69

ร้ อยละ

49
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของ
เยลเลน เเละเออบัน กิจกรรมที่ 1 มือน้ อยแสนซน
กิจกรรมที่ 1
เด็กปฐมวัย Cn

CM Ne

CI Cth Bid Bfi

Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

3

3

3

2

3

2

3

2

3

6

0

30

คนที่2

2

3

4

2

3

3

4

2

3

6

0

32

คนที่3

3

2

5

3

3

3

3

3

3

6

0

34

คนที่4

2

3

4

3

2

2

2

3

3

6

0

30

คนที่5

2

2

2

4

3

3

3

3

3

6

0

31

คนที่6

3

2

2

3

2

3

3

2

2

6

0

28

คนที่7

3

2

3

3

3

3

4

2

3

3

0

29

คนที่8

3

2

5

3

3

3

3

2

2

3

0

29

คนที่9

1

2

1

3

3

3

3

2

3

6

0

27

คนที่10

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

0

28

รวม

298

ร้ อยละ

41.38

กิจกรรมที่1 เรื่อง มือน้ อยเเสนซน
การเรียนรู้เพื่อทาความเข้ าใจ เเละรู้จกั ในเรื่องของภาพพิมพ์การพิมพ์คืออะไร ทาอย่างไร
ให้ เกิด เป็ นภาพได้ ด้วยพืน้ ฐานขันต้
้ น โดยการใช้ อวัยวะของร่างกายตนเองเช่น บริ เวณมือ พิมพ์
เพื่อให้ เกิดเป็ นภาพ ต่าง ๆตามจินตนาการ

50

ภาพประกอบ 2 ผลงานกิจกรรมที่1 - เด็กคนที่1 ชื่อภาพมือหนู
ผลงานเด็กคนที่1 อายุ 5 ปี ชื่อภาพมือหนู มีการลงนา้ หนักมือในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ได้ อย่างดี เลือกใช้ โทนสีที่หลากหลาย ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่1

29.80

2.09

72

30

41.66

ภาพประกอบ 3 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่2 ชื่อภาพปัม้ มือ
ผลงานเด็กคนที่ 2 อายุ 3 ปี ชื่อภาพปั ม้ มือ ลงนา้ หนักมือในการพิมพ์ค่อนข้ างดี เเต่จะ
ชอบใช้ มือละเลง หลังจากปัม้ มือเเล้ วหนึ่งครัง้ จนกว่าสีจะหมดจากมือที่ใช้ พิมพ์ผลงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่2

29.78

2.22

72

32

44.44

51

ภาพประกอบ 4 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่3 ชื่อภาพสองมือ
ผลงานเด็ก คนที่ 3 อายุ 5 ปี ชื่ อภาพสองมือ ไม่สามารถควบคุมนา้ หนักมือ เเละการ
สร้ างสรรค์ผลงานได้ เท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่3

72

34

47.22

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

29.5

2.20

ภาพประกอบ 5 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่4 ชื่อภาพแปะแปะมือ
ผลงานเด็กคนที่ 4 อายุ 4 ปี ชื่อภาพแปะแปะมือ มีการลง นา้ หนักมือที่ชัดเจน เเละวาง
เเผนการ พิมพ์ภาพด้ วยตนเองว่าอยากจะพิมพ์ภาพตรงนี ้องศานี ้ มีการกระจายของภาพที่สวยงาม
ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

30

41.66

ค่าเฉลี่ย
28.85

ค่าเบี่ยงเบน
1.34

52

ภาพประกอบ 6 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่5 ชื่อภาพมือบิน
ผลงานเด็กคนที่ 5 อายุ 6 ปี ชื่อภาพมือบิน น า้ หนัก มือในการพิมพ์ภาพดี เเละมีการ
จินตนาการ ว่าพื ้นกระดาษสีขาว ๆคือท้ องฟ้าเเละมือคือสิ่งมือชีวิตที่บินได้ จุดเด่นของภาพยังไม่
ชัดเจนมีการกระจายภาพที่ดีมาก ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่5

28.66

1.36

72

31

43.05

ภาพประกอบ 7 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่6
ผลงานเด็กคนที่6 อายุ 4 ปี ยังไม่เข้ าใจในการพิมพ์ ไม่สามารถลงน ้าหนักมือได้ เท่าที่ควร
ผลงานอยู่ในระดับ พอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

28

38.89

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

28.2

0.83

53

ภาพประกอบ 8 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่7
ผลงานเด็กคนที่7 อายุ 3.8ปี ยังไม่เข้ าใจในการพิมพ์ องค์ประกอบภาพไม่ชดั เจน ผลงาน
อยู่ในระดับ พอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่7

28.25

0.95

72

29

40.27

ภาพประกอบ 9 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่8
ผลงานเด็กคนที 8 อายุ 4 ปี ไม่สามารถลงนา้ หนักมือได้ เท่าที่ ควร เเต่มีจินตนาการที่
ชัดเจนว่าอยากสร้ างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็ นรูปอะไร เเต่ผลงานที่ออกมายังไม่เป็ น ที่น่าพอใจ
เท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับ พอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่8

72

29

40.27

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

28

1

54

ภาพประกอบ 10 ผลงานกิจกรรมที่1 – เด็กคนที่9
ผลงานเด็กคนที9 อายุ 4 ปี ชื่อภาพไม่มี ใช้ อวัยวะส่วนนิว้ มาสร้ างสรรค์ผลงาน ผลงาน
อยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

27

37.5

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

27.5

0.70

ภาพประกอบ 11 ผลงานกิจกรรมที่1 - เด็กคนที่10
ผลงานเด็กคนที 10 อายุ 6 ปี ชื่อภาพไม่มี ใช้ อวัยวะส่วนนิว้ เเละมื ้อสร้ างสรรค์ผลงาน
ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่10

72

28

38.89

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

28

0.70

55
สรุป จากการสังเกตเมื่อเริ่มการดาเนินการลงมือปฎิบัติ ผลงานภาพพิมพ์สร้ างสรรค์เด็ก
ทัง้ 10คน มีความสนใจศิลปะภาพพิมพ์ และอุปกรณ์ตา่ งๆที่จะใช้ ในกระบวนการปฎิบัติภาพพิมพ์
เกิดจินตนาการขึ ้น เมื่อบอกให้ ใช้ อวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น มือ เท้ า ในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เเละยัง
พบว่า มีการพิมพ์ภาพอย่างต่อเนื่องด้ วยอารมณ์ที่สนุกสนานกับชิ ้นงานของตนเองเเละเพื่อนๆ
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของเยลเลนเเละเออบัน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 2
เด็กปฐมวัย Cn

CM Ne

CI Cth Bid Bfi

Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

4

4

4

4

3

4

4

4

5

12

1

49

คนที่2

4

3

4

3

2

3

4

3

4

6

1

37

คนที่3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

1

34

คนที่4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

6

0

44

คนที่5

4

3

5

4

3

3

4

3

5

12

2

48

คนที่6

4

4

5

3

2

3

3

2

4

9

0

39

คนที่7

4

5

4

4

4

4

4

4

4

6

0

43

คนที่8

4

4

4

3

3

3

3

3

4

9

0

40

คนที่9

5

4

5

4

2

3

2

3

4

9

1

42

คนที่10

4

4

3

4

2

3

2

3

4

9

1

39

รวม

413

ร้ อยละ

57.36

56
กิจกรรมที่2 เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์
สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ
เช่น ดอกไม้ , ใบไม้ , ก้ านกล้ วย, กิ่งไม้ ,ให้ เกิดเป็ นองค์ประกอบของภาพที่สวยงาม ตามจินตนาการ
ของเด็กแต่ละคนอย่างสร้ างสรรค์

ภาพประกอบ 12 ผลงานกิจกรรมที่2 - เด็กคนที่1 ชื่อภาพ แมลงปอของหนู
ผลงานเด็กคนที่1 อายุ 5 ปี ชื่อภาพแมลงปอของหนู นากิ่งไม้ ใบไม้ จากต้ นดอกลีลาวดีที่
มีขนาดใหญ่ เเละใบไม้ ขนาดเล็ก มาสร้ างสรรค์ ผลงานโดยมี ทัก ษะการจัด วางเพื่ อเกิ ด เป็ น
องค์ประกอบศิลป์ ที่ดีมาก ผลงานพิมพ์ออกมาเป็ นรูปร่างของสัตว์ที่ชดั เจน ใช้ ใบไม้ ทาเป็ นปี กเเละ
ก้ านไม้ ทาเป็ นตัว ของเเมลงปอ ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่1

72

49

68.05

ค่าเฉลี่ย
41.5

ค่าเบี่ยงเบน
4.69

ภาพประกอบ 13 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่2 ชื่อภาพ ใบไม้

57
ผลงานเด็กคนที่2 อายุ 3 ปี ชื่อภาพใบไม้ นาใบไม้ ที่หลากหลายมาทาสี ได้ เเก่ ใบต้ นโมก
ใบพลูดา่ ง ใบต้ นมะม่วง มาทาสี เเละ พิมพ์ลงบนกระดาษ โดยมีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้ วยการ
เน้ นที่สี ในการ พิมพ์ รูปร่าง ขนาดต่าง ๆ การจัดวางยังเกาะกลุ่มเป็ นกระจุกเกินไป ผลงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่2

72

37

51.38

ค่าเฉลี่ย
40.66

ค่าเบี่ยงเบน
4.12

ภาพประกอบ 14 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่3 ชื่อภาพ ใบไม้ ดาว
ผลงานเด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี ชื่อภาพ ใบไม้ ดาว นาใบไม้ เเละก้ านกล้ วย มาใช้ ในการ
สร้ างสรรค์ ผลงานภาพพิมพ์ โดยพมพ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเเละพับกระดาษครึ่ง เพื่อให้ สี ติดอีกด้ านของ
กระดาษ เเต่ผลงานที่ออกมา การจัดวางค่อนข้ างดูกระจายทังภาพ
้
ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่3

41.125

4.155461

72

34

47.22222222
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ภาพประกอบ 15 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่4 ชื่อภาพ ปัม้ ปัม้
ผลงานเด็กคนที่4 อายุ 4 ปี ชื่อภาพปัม้ ปัม้ นาก้ านกล้ วย ใบไม้ มาสร้ างสรรค์ผลงานโดย
มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้ วยการเน้ นการใช้ สี ผลงานอยู่ในระดับ ดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

44

61.11

ค่าเฉลี่ย
42.14

ค่าเบี่ยงเบน
3.23

ภาพประกอบ 16 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่5 ชื่อภาพ ดอกไม้ สีมว่ ง
ผลงานเด็กคนที่ 5 อายุ 6 ปี ชื่อภาพดอกไม้ สีม่วง นาดอกลีลาวดี ใบไม้ ก้ านกล้ วย มา
สร้ างสรรค์ โดยจัดองประกอบศิลป์ เพียงด้ านใดด้ านหนึ่งเเล้ วพับกระดาษเข้ าหากัน เพื่อให้ ภาพติด
อีกด้ านหนึ่ง การจัดองค์ประกอบค่อนข้ างสมบูรณ์ชดั เจน มีจดุ เด่น จุดรอง ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่5

72

48

66.67

ค่าเฉลี่ย
41.83

ค่าเบี่ยงเบน
3.43
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ภาพประกอบ 17 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่6
ผลงานเด็กคนที่6 อายุ 4 ปี นาดอกไม้ เเละใบไม้ มาสร้ างสรรค์ผลงาน เเต่มีปัญหาเรื่ อง
การผสมสีท่ี่ ค่อนข้ างจางเเละใส่น า้ เยอะเกิ น ไป ท าให้ ผลงานมีองค์ ป ระกอบศิลป์ ที่ ไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

39

54.16

ค่าเฉลี่ย
40.6

ค่าเบี่ยงเบน
1.81

ภาพประกอบ 18 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนทึ7่ ชื่อภาพเพอเพิ ้ล
ผลงานเด็กคนที่ 7 อายุ 3.8ปี ชื่อภาพ เพอเพิล้ นาใบไม้ เ พียงขนาดเดีย วมาสร้ างสรรค์
โดยเน้ นใช้ สี พิมพ์ติดชัดเจนเป็ นจุดเด่นเเละมีจดุ ที่พิมพ์จางทาให้ ภาพเกิดมิติ ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่7

72

43

59.72222222

ค่าเฉลี่ย
41

ค่าเบี่ยงเบน
1.8257418

60

ภาพประกอบ 19 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่8 ชื่อภาพ ก้ านกล้ วยแปะแปะ
ผลงานเด็กคนที่ 8 อายุ 4 ปี ชื่อภาพ ก้ านกล้ วยแปะแปะ นาก้ านกล้ วย ขนาดต่างๆ มา
สร้ างสรรค์ ผลงาน ใช้ สีเพี ย งเเค่สองสีเเต่ด้วยสีที่ มีความใกล้ เ คีย งค่อนข้ างมากจึงท าให้ ภาพมี
จุดเด่นที่ไม่ชดั เจน ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่8

72

40

55.55

ค่าเฉลี่ย
40.33

ค่าเบี่ยงเบน
1.52

ภาพประกอบ 20 ผลงานกิจกรรมที่2 – เด็กคนที่9 ชื่อภาพ ดอกไม้ ก้านกล้ วย
ผลงานเด็ก คนที่ 9 อายุ 4 ปี ชื่อภาพดอกไม้ ก้ านกล้ วย น าก้ านกล้ วย ใบไม้ กิ่ งไม้ มา
สร้ างสรรค์ผลงาน พิมพ์ภาพที่ชดั เจนเป็ นรูปร่าง เเละตรงตาม จินตนาการที่ต้องการ องค์ประกอบ
ภาพวางจุดเด่นที่สะดุดตา ผลงานอยู่ในระดับดี
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ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

42

58.33

ค่าเฉลี่ย
40.5

ค่าเบี่ยงเบน
2.12

ภาพประกอบ 21 ผลงานกิจกรรมที่2 - เด็กคนที่10 ชื่อภาพใบไม้ เหี่ยว
ผลงานเด็ก คนที่ 10 อายุ 6 ปี ชื่ อ ภาพใบไม้ เ หี่ ย ว น าดอกไม้ ก้ านกล้ ว ย ใบไม้ มา
สร้ างสรรค์ผลงาน ปัญหาที่พบคือ มีการจุ่มสีมากเกินไป ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่10 72

39

54.16

ค่าเฉลี่ย
39

ค่าเบี่ยงเบน
2.12

สรุปเด็กคนที่ 1 ได้ คะเเนนสูงสุดในกิจกรรมนี ้ โดยผลงานมีการจัดองค์ประกอบที่คอ่ นข้ าง
สวยงาม มีค วามสนใจระหว่างการปฎิบัติกิจ กรรม โดยรวมเด็กทัง้ 10คน มีการคิดจิ น ตนาการ
ก่อนที่จะเริ่ มลงมือสร้ างสรรค์ผลงานว่าต้ องการให้ เกิดเป็ นภาพอะไร เเล้ วเลือกใช้ วสั ดุธรรมชาติ
เพื่อเป็ นเเม่พิมพ์ ให้ เป็ นภาพตามจินตนาการ บางคนก็ได้ เเต่งเติมโดยการขีดเขียน เพื่อให้ เป็ นภาพ
ตามจินตนาการที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ปัญหาที่พบ การพิมพ์ภาพยังไม่เกิดองค์ประกอบของภาพที่ชัด เจน ภาพยังไม่ค่อยเกิด
มิติของภาพ การผสมสียงั เจือจางไม่เข้ มข้ น ทาให้ ภาพยังไม่ชดั เจน
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง พืน้ ที่ของฉัน
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของเยลเลนเเละเออบัน กิจกรรมที่ 3 เรื่องพื ้นที่ของฉัน
กิจกรรมที่ 3
เด็กปฐมวัย Cn CM Ne

CI Cth Bid Bfi

Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

6

5

6

5

4

4

4

3

4

12

1

54

คนที่2

5

5

5

4

4

4

4

4

5

9

1

50

คนที่3

4

4

4

4

4

3

4

3

4

9

0

43

คนที่4

5

5

6

4

4

4

4

4

5

12

1

54

คนที่5

4

4

5

4

4

3

3

2

4

9

0

42

คนที่6

4

5

4

3

4

3

4

3

4

6

1

41

คนที่7

5

5

6

4

4

3

4

4

5

12

1

53

คนที่8

5

5

6

5

4

4

4

4

5

12

1

55

คนที่9

5

5

4

4

4

3

4

3

4

9

1

46

คนที่10

4

4

4

3

4

3

4

3

5

6

1

41

รวม

479

ร้ อยละ

66.52

กิจกรรมที่3 เรื่อง พืน้ ที่ของฉัน
สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุสงั เคราะห์ตา่ ง ๆ

63

ภาพประกอบ 22 ผลงานกิจกรรมที่3 - เด็กคนที่1 ชื่อภาพ a house
ผลงานเด็กคนที่ 1 อายุ 5 ปี ชื่อภาพ a house นากระดาษทรงเรขาคณิตได้ เเก่ ทรงสาม
เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ทรงกลม เเละฟองน ้า มาสร้ างสรรค์ โดยจินตนาการว่าหนูจะสร้ างบ้ าน
การจัดองค์ประกอบค่อนข้ างสมบูรณ์ เป็ นรูปร่าง มีจดุ เด่นที่ชดั เจน ผลงานอยู่ใน ระดับ ดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่1

72

54

75

ค่าเฉลี่ย
47.9

ค่าเบี่ยงเบน
5.89632654

ภาพประกอบ 23 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่2 ชื่อภาพ ส้ ม
ผลงานเด็กคนที่ 2 อายุ 3 ปี ชื่อภาพ ส้ ม นาฟองนา้ เเละหลอด ที่มีรูปทรงกลม การจัด
องค์ประกอบค่อนข้ างกระจายทัว่ พื ้นที่ ผลงานอยู่ ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่2

72

50

69.44

ค่าเฉลี่ย
47.22

ค่าเบี่ยงเบน
5.82
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ภาพประกอบ 24 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่3
ผลงานเด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี ชื่อภาพไม่มี นาฟองนา้ หลอด เเละขวดนา้ ที่มีรูปทรงกลม
มาสร้ างสรรค์ เ ป็ นผลงาน การจัด องค์ป ระกอบค่อนข้ างกระจายทั่วพื น้ ที่ เเละคุมโทนสียังไม่ดี
เท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่3

72

43

59.72

ค่าเฉลี่ย
46.87

ค่าเบี่ยงเบน
6.12

ภาพประกอบ 25 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่4 ชื่อภาพ หน้ าบ้ าน
ผลงานเด็ก คนที่ 4 อายุ 4 ปี ชื่ อภาพ หน้ าบ้ าน น าฟองน า้ หลอด กระดาษรู ป ทรง
เรขาคณิตต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบค่อนข้ างดี ภาพผลงานดูมีเรื่องราว ผลงานอยู่ในระดับ ดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

54

75

ค่าเฉลี่ย
47.42

ค่าเบี่ยงเบน
6.39

65

ภาพประกอบ 26 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่5
ผลงานเด็กคนที่5 อายุ 6 ปี ชื่อภาพ ไม่มี นาฟองน ้า หลอด เเละ รูปทรงเรขาคณิตรูปทรง
ต่างๆ การจัดองค์ประกอบค่อนข้ างกระจายทัว่ พื ้นที่ มีเรื่องราว ผลงานอยู่ใน ระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่5

72

42

58.33

ค่าเฉลี่ย
46.33

ค่าเบี่ยงเบน
6.25

ภาพประกอบ 27 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่6
ผลงานเด็กคนที่6 อายุ 4 ปี ชื่อภาพ ไม่มี นาฟองน ้า หลอด เเละ รูปทรงเรขาคณิตรูปทรง
ต่างๆ ผลงานอยู่ในระดับ ปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

41

56.94

ค่าเฉลี่ย
47.2

ค่าเบี่ยงเบน
6.57
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ภาพประกอบ 28 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่7 ชื่อภาพ ต้ นไม้ สีเขียว
ผลงานเด็ก คนที่ 7 อายุ 3.8ปี ชื่ อภาพต้ น ไม้ สี เ ขีย ว น าฟองน า้ หลอด ช้ อนส้ อม เเละ
รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงต่าง ๆ ใช้ โทนสีที่ดเู ป็ นธรรมชาติสวยงาม ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่7

72

53

73.61

ค่าเฉลี่ย
48.75

ค่าเบี่ยงเบน
6.44

ภาพประกอบ 29 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่8 ชื่อภาพ ป่ ากว้ าง
ผลงานเด็กคนที่ 8 อายุ 4 ปี ชื่อภาพป่ ากว้ าง นาฟองนา้ หลอด ช้ อนส้ อม เเละ รู ปทรง
เรขาคณิ ต รู ป ทรงต่า ง ๆ มาสร้ างสรรค์ เ ป็ น ผลงานภาพพิ ม พ์ ใ น หัว ข้ อ พื น้ ที่ ข องฉัน การจัด
องค์ประกอบค่อนข้ างกระจายเต็มทัว่ พื ้นที่มีเรื่องราว ใช้ โทนสีที่ดเู ป็ นธรรมชาติ สวยงาม ผลงานอยู่
ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่8

72

55

76.38

ค่าเฉลี่ย
47.33

ค่าเบี่ยงเบน
7.09
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ภาพประกอบ 30 ผลงานกิจกรรมที่3 – เด็กคนที่9 ชื่อภาพ ดอกไม้
ผลงานเด็ก คนที่ 9 อายุ 4 ปี ชื่อภาพดอกไม้ น าฟองน า้ หลอด ช้ อนส้ อม เเละ รูป ทรง
เรขาคณิต มาสร้ างสรรค์ ใช้ โทนสีที่ดเู ป็ นธรรมชาติ มีรูปทรงดอกไม้ ที่ชดั เจน ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

46

63.88

ค่าเฉลี่ย
43.5

ค่าเบี่ยงเบน
3.53

ภาพประกอบ 31 ผลงานกิจกรรมที่3 - เด็กคนที่10
ผลงานเด็กคนที่ 10 อายุ 6 ปี ชื่ อภาพไม่มี นาฟองนา้ หลอด ช้ อนส้ อม เเละ รู ปทรง
เรขาคณิต มาสร้ างสรรค์ แต่ยงั ควบคุมการพิมพ์เเละสีไม่ดีเท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่10

72

41

56.94

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

41

3.53
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สรุปเด็กคนที่ 8 ได้ คะเเนนสูงสุด นักเรียนทัง้ 10 คน มีความเข้าใจ สนุกกับภาพพิมพ์มาก
ขึ้น เเละยังให้ความสนใจกับอุปกรณ์ต่างๆที่ได้เตรียมมา โดยมีการซักถามสงสัยว่าจะใช้พิมพ์อย่างไร
ปัญหาที่พบ พบปัญหาทิศทางของจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานออกมาจะคล้ายเพื่อนๆ
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง สัตว์ น้อยสีเท้ า
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของ
เยลเลน เเละเออบัน กิจกรรมที่ 4 เรื่องสัตว์น้อยสี่เท้ า
กิจกรรมที่ 4
เด็กปฐมวัย Cn

CM Ne

CI Cth Bid Bfi

Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

6

6

5

5

5

5

5

5

5

12

0

59

คนที่2

5

5

6

4

5

4

4

4

5

12

0

54

คนที่3

4

5

4

4

4

4

3

3

3

9

0

43

คนที่4

5

4

5

4

4

4

4

3

5

9

0

47

คนที่5

4

4

4

4

3

3

3

3

4

9

0

41

คนที่6

3

4

4

3

2

3

4

3

4

6

0

36

คนที่7

4

4

5

3

4

4

4

4

5

9

0

46

คนที่8

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

0

38

คนที่9

4

4

3

4

4

4

4

3

4

9

0

43

คนที่10

4

3

4

3

2

3

4

3

5

9

0

40

รวม

447

ร้ อยละ

62

69
กิจกรรมที่4 เรื่อง สัตว์ น้อยสีเท้า
สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุสงั เคราะห์ให้
เป็ นรูปสัตว์สีเท้ าใน จินตนาการ

ภาพประกอบ 32 ผลงานกิจกรรมที่4 - เด็กคนที่1 ชื่อภาพ Elephant
ผลงานเด็กคนที่1 อายุ 5 ปี ชื่อภาพ Elephant มีการบอกเล่าถึงจินตนาการ ที่ต้องการจะ
ถ่ายทอดออกมาก่ อนที่จ ะลงมือปฎิบัติ เเละมีก ารจัดวางวัสดุสังเคราะห์( เชื อก) ได้ ออกมาเป็ น
รูปร่าง รูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนตรงตามจินตนาการ เมื่อลงมือพิมพ์ภาพ ผลงานที่ออกมาก็มี
องค์ประกอบของภาพ สีที่ชดั เจน ค่อนข้ างสมบูรณ์ ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่1

72

59

81.94

ค่าเฉลี่ย
44.7

ค่าเบี่ยงเบน
7.14

70

ภาพประกอบ 33 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่2 ชื่อภาพ ซูชิ
ผลงานเด็กคนที่ 2 อายุ 3 ปี ชื่อภาพซูชิ มีความตังใจเเละ
้
สนุกสนาน มีสตั ว์เลี ้ยงที่บ้าน
เป็ นเเรงบัน ดาลใจ บอกเล่าให้ ครูเเละเพื่อน ๆ ฟังว่า สัตว์เลี ้ยงของตนเองมีลกั ษณะรูปร่างอย่างไร
สีอะไร จึงได้ สร้ างผลงานดัง ภาพนี อ้ อกมา เเต่องค์ป ระกอบของรู ปร่ างสัตว์นนั ้ ยังไม่ชัดเจนสัก
เท่าไหร่ เเต่ก็เป็ นไป ตามความตังใจของตนเองเเละ
้
ชื่นชอบผลงานของตนเอง ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่2

72

54

75

ค่าเฉลี่ย
43.11

ค่าเบี่ยงเบน
5.39

71

ภาพประกอบ 34 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่3
ผลงานเด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี ชื่อภาพไม่มี นาเชือกมาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้
ผลงานรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ยงั ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร ผลงานอยู่ใน ระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่3

72

43

59.72

ค่าเฉลี่ย
41.75

ค่าเบี่ยงเบน
3.77

72

ภาพประกอบ 35 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่4 ชื่อภาพเต่าสี่ขา
ผลงานเด็กคนที่ 4 อายุ 4 ปี ชื่อภาพเต่าสี่ขา นาเชือก มาสร้ างสรรค์ผลงาน ผลงานมี
รูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจน สวยงาม ใช้ โทนสีฟ้าที่บ่งบอกถึงสัตว์น ้า ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

47

65.27

ค่าเฉลี่ย
41.57

ค่าเบี่ยงเบน
4.03

73

ภาพประกอบ 36 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่5
ผลงานเด็กคนที่ 5 อายุ 6 ปี ชื่อภาพไม่มี นาเชือกมาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้
ผลงานออกมายังไม่มีรูปทรง ของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนเท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่5

72

41

56.94

ค่าเฉลี่ย
40.67

ค่าเบี่ยงเบน
3.56

74

ภาพประกอบ 37 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่6
ผลงานเด็ก คนที่ 6 อายุ 4 ปี ชื่ อภาพไม่มี น าเชื อ ก มาสร้ างสรรค์ผ ลงาน เเต่ไม่เ กิ ด
จินตนาการระหว่างที่สร้ างสรรค์ ชิน้ งานนี ้ ผลงานออกมายังไม่มีรูป ทรงของสัตว์สี่เท้ า ที่ชัดเจน
เท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

36

50

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

40.6

3.97

75

ภาพประกอบ 38 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่7 ชื่อภาพ วัวน้ อย
ผลงานเด็ก คนที่ 7 อายุ 3.8ปี ชื่อภาพวัวน้ อย นาเชือกมาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความ
ตังใจ
้ เริ่มจากวางเชือกในส่วนหัว ลาตัว ไปจนถึงจบท่ีส่วนหาง มีจินตนาการ ที่ชัดเจนเเละมีความ
มัน่ ใจในระหว่างการปฎิบัติลงมือสร้ างสรรค์ผลงาน ผลงานมีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ค่อนข้ างชัด
เจน ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่7

72

46

63.89

ค่าเฉลี่ย
41.75

ค่าเบี่ยงเบน
3.5

76

ภาพประกอบ 39 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่8
ผลงานเด็กคนที่8 อายุ 4 ปี ชื่อภาพไม่มี นาเชือกมาสร้ างสรรค์ผลงาน ผลงานออกมายัง
ไม่มีรูปทรงของสัตว์สี่เ ท้ า ที่ชัดเจนเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีเ เรงกลิ ้งลูก กลิ ้ง สีในการพิมพ์ภาพจึงไม่
ชัดเจน ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่8

72

38

52.78

ค่าเฉลี่ย
40.33

ค่าเบี่ยงเบน
2.52

77

ภาพประกอบ 40 ผลงานกิจกรรมที่4 – เด็กคนที่9 ชื่อภาพ ยีราฟคอยาว
ผลงานเด็กคนที่ 9 อายุ 4 ปี ชื่อภาพยีราฟคอยาว นาเชือกมาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความ
ตังใจ
้ จินตนาการอยู่ใน เกณฑ์ดี ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

43

59.72

ค่าเฉลี่ย
41.5

ค่าเบี่ยงเบน
2.12

78

ภาพประกอบ 41 ผลงานกิจกรรมที่4 - เด็กคนที่10
ผลงานเด็กคนที่10 อายุ 6 ปี ชื่อภาพไม่มี นาเชือกมา สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้
ผลงานยังไม่มีรูปทรงของ สัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนเท่าที่ควร ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่10 72

40

55.55

ค่าเฉลี่ย
40

ค่าเบี่ยงเบน
2.12

สรุปเด็กคนที่ 1 ได้ คะเเนนสูงสุด กิจกรรมนี ้ค่อนข้ างยาก เเต่นกั เรียนทัง้ 10 คนก็ตงใจท
ั้ า
ออกมาได้ ดีทกุ คน โดยเเสดงจินตนาการของตนเองออกมาชัดเจนขึ ้น จัดวางวัสดุสงั เคราะห์ออกมา
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เป็ นสัตว์สี่เท้ าตามจินตนาการของตนเองในเเต่ละคน ได้ อย่างสวยงามเเละสนุกสนาน สามารถ
บอกเล่าได้ วา่ ตนเองจินตนาการเเละถ่ายทอดออกมาเป็ นสัตว์อะไรกันบ้ างในเเบบตนเเต่ละคน
ปั ญหาที่พบ นาเเม่พิมพ์จ่มุ สีเเละมีการนาสีเเต้ มเพื่อนยอกล้ อกันเล่นในห้ องเรียน
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง จินตนาการสร้ างสรรค์
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของเยลเลนเเละ เออบัน กิจกรรมที่ 5 เรื่องจินตนาการสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 5
เด็กปฐมวัย Cn

CM Ne

CI Cth Bid Bfi

Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

6

6

6

5

5

5

5

5

5

12

0

60

คนที่2

5

5

5

4

5

5

5

4

5

12

0

55

คนที่3

5

5

5

4

5

4

3

4

3

12

0

50

คนที่4

5

5

5

5

4

4

5

3

5

12

0

53

คนที่5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

12

0

52

คนที่6

3

4

4

3

2

3

4

3

4

9

0

39

คนที่7

4

4

4

4

4

4

3

4

5

9

0

45

คนที่8

5

5

5

5

4

4

4

4

5

12

0

53

คนที่9

3

2

3

3

2

2

2

3

2

6

0

28

คนที่10

4

4

4

4

4

3

4

3

4

9

0

43

รวม

478

ร้ อยละ

66.38

80
กิจกรรมที่5 เรื่อง จินตนาการสร้ างสรรค์
สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุธรรมชาติและ
วัสดุสงั เคราะห์ตา่ ง ๆ

ภาพประกอบ 42 ผลงานกิจกรรมที่5 - เด็กคนที่1 ชื่อภาพ หนอนกินใบไม้
ผลงานเด็กคนที่1 อายุ 5 ปี ชื่อภาพหนอนกินใบไม้ นาทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเเละวัสดุสงั
เคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย ขวดนา้ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่
สวยงามมีจดุ เด่น จุดรอง ที่ลงตัว ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่1

72

60

83.33

ค่าเฉลี่ย
47.5

ค่าเบี่ยงเบน
9.53

ภาพประกอบ 43 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที่2 ชื่อภาพ ดาวอวกาศ
ผลงานเด็ก คนที่ 2 อายุ 3 ปี ชื่อภาพ ดาวอวกาศ น าทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเเละ วัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย หลอด ขวดนา้ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ด้วยความตังใจ
้ มีการจัด

81
วางองค์ ป ระกอบศิลป์ ที่ ก ระจายทั่วทัง้ ภาพ ภาพผลงานดูมีมิติด้วยสีที่ อ่อนเเละเข้ มปะปนกัน
ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่2

72

55

76.38

ค่าเฉลี่ย
46.11

ค่าเบี่ยงเบน
8.95

ภาพประกอบ 44 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที3 ชื่อภาพ มดสองตัว
ผลงานเด็ก คนที่ 3 อายุ 5 ปี ชื่อภาพ มดสองตัว น าทัง้ วัสดุจ ากธรรมชาติเ เละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ขวดนา้ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ผลงาน มีการต่อเติม อารมณ์ขนั ดี ภาพ
ผลงานดูมีมิติ มีจดุ เด่นด้ วยสีที่ออ่ นเเละ เข้ มปะปนกัน ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่3

72

50

69.44

ค่าเฉลี่ย
45

ค่าเบี่ยงเบน
8.88

ภาพประกอบ 45 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที่4 ชื่อภาพ ดอกไม้ สีชมพู

82
ผลงานเด็กคนที่ 4 อายุ 4 ปี ชื่ อภาพดอกไม้ สีช มพู นาทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเ เละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย หลอด ช้ อนส้ อม ขวดนา้ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ ผลงานด้ วย
ความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
สวยงาม ภาพผลงานดูมีมิติด้วยสี
ที่ออ่ น เเละเข้ มปะปนกัน มีความละเอียดลออ ต่อเติมภาพให้ สมบูรณ์ตาม จินตนาการ ผลงานอยู่
ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

53

73.61

ค่าเฉลี่ย
44.28

ค่าเบี่ยงเบน
9.34

ภาพประกอบ 46 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที่5 ชื่อภาพ ผีเสื ้อสีฟ้า
ผลงานเด็กคนที่ 5 อายุ 6 ปี ชื่ อภาพ ผีเ สือ้ สีฟ้า น าทัง้ วัสดุจ ากธรรมชาติเ เละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ขวดน ้า ช้ อนส้ อม ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วย ความตังใจ
้ มีการต่อ
เติมเกิดภาพเเปลกใหม่ ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่5

72

52

72.22

ค่าเฉลี่ย
42.83

ค่าเบี่ยงเบน
9.32
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ภาพประกอบ 47 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที่6
ผลงานเด็กคนที่ 6 อายุ 4 ปี นาใบไม้ หลอด มาสร้ างสรรค์ผลงาน เกิ ดสิ่งเเปลกใหม่
เทคนิคที่นอก เหนือจาก สิ่งที่ถกู กาหนดไว้ มีการดีดสี เเละสะบัด ผลงานอยู่ในระดับ ปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

39

54.16

ค่าเฉลี่ย
41

ค่าเบี่ยงเบน
9.13

ภาพประกอบ 48 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที7
ึ
ผลงานเด็กคนทีึ่7 อายุ 3.8ปี นาทังวั
้ สดุจากธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์ ได้ เเก่ กระดาษ
ที่ตดั เป้นรูปทรง เรขาคณิต เเละฟองน ้า มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทั่วทัง้ ภาพ ภาพ
ผลงานดูมีมิติด้วยสีที่ออ่ นเเละเข้ ม ปะปนกัน มีการต่อเติมตามจินตนาการ ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่7

72

45

62.5

ค่าเฉลี่ย
41.5

ค่าเบี่ยงเบน
10.47
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ภาพประกอบ 49 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที8 ชื่อภาพ แมงกะพรุนไฟ
ผลงานเด็ก คนที่ 8 อายุ 4 ปี ชื่อภาพเเมงกะพรุนไฟ น าทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเเละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เ เก่ หลอด ฝาขวดนา้ ฟองนา้ มีก ารต่อเติมเส้ นให้ เกิดภาพตามจินตนาการอย่าง
สมบูรณ์ ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่8

12.50

72

53

73.61

40.33

ภาพประกอบ 50 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที9
ผลงานเด็กคนที่ 9 อายุ 4 ปี นาทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์ ได้ เเก่ ฟองนา้
มาสร้ างสรรค์ มีการต่อเติมเส้ นให้ เกิดภาพตามจินตนาการอย่างสมบูรณ์ ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

28

38.88

ค่าเฉลี่ย
34

ค่าเบี่ยงเบน
8.48
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ภาพประกอบ 51 ผลงานกิจกรรมที่5 – เด็กคนที10
ผลงานเด็กคนที่ 10 อายุ 6 ปี ชื่อภาพไม่มี นาทัง้ วัสดุ จากธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์
ได้ เเก่ ฟองน ้า ใบไม้ กระดาษ ตัดเป็ นรูปทรงเรขาคณิต มาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วย ความตังใจ
้ มีการ
จัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
มีการต่อผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

คนที่10 72

8.48

40

55.55

40

สรุ ป เด็ก คนที่ 1 ได้ ค ะเเนนสูงสุด มีก ารจัดวางวัสดุที่ น ามาใช้ เ ป็ น แม่พิมพ์ ได้ อย่ า ง
สร้ างสรรค์ เริ่ มมีการจัดวางขนาดเล็ก ใหญ่ ให้ เกิดมิติ บางคนพิมพ์ ออกมาไม่เป็ น ไปตามเเบบที่
ตนเองต้ องการก็จะมีการขีดเขียนเพิ่มเติมแต่งให้ เป็ นไปตามรที่ตนเองจินตนาการไว้
ปัญหาที่พบ 7 นาทีเเรกไม่คอ่ ยมีสมาธิในการสร้ างสรรค์ผลงาน
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กิจกรรมที่ 6 เรื่อง ภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของเยลเลน เเละเออบัน กิจกรรมที่ 6 เรื่องภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 6
เด็กปฐมวัย Cn

CM Ne

CI Cth Bid Bfi

Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

6

5

6

5

4

4

5

3

5

9

0

52

คนที่2

6

4

5

5

4

4

5

4

5

12

0

54

คนที่3

4

4

5

5

4

3

3

4

5

6

0

43

คนที่4

6

5

5

5

4

3

5

3

5

12

0

53

คนที่5

6

5

5

4

4

3

4

3

5

12

0

51

คนที่6

3

3

3

3

2

2

2

2

2

6

0

28

คนที่7

5

4

4

5

4

4

3

4

5

9

0

47

คนที่8

6

5

5

5

4

3

4

3

5

9

0

49

คนที่9

3

3

3

3

2

2

2

2

2

6

0

28

คนที่10

5

3

4

5

4

3

4

3

5

9

0

45

รวม

545

ร้ อยละ

75.69

กิจกรรมที่6 เรื่อง ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการให้ ใช้ วสั ดุแม่พิมพ์ที่ใช้ ในการปรุงอาหาร
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ภาพประกอบ 52 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที1 ชื่อภาพกองทัพเลโก้
ผลงานเด็กคนที่1 อายุ 5ปี ชื่อภาพกองทัพเลโก้ นาสัปปะรด เเตงกวา หัวไชเท้ า ผักสลัด
มาสร้ างสรรค์ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่1

72

52

72.22

ค่าเฉลี่ย
45.00

ค่าเบี่ยงเบน
9.61

ภาพประกอบ 53 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที2 ชื่อภาพตลกยิ ้ม
ผลงานเด็ก คนที่ 2 อายุ 3 ปี ชื่ อภาพตลกยิ ม้ น าสัป ปะรด เเตงกวา เส้ น มาม่า มา
สร้ างสรรค์ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทั่ว ทัง้ ภาพ มีการต่อเติมเส้ นให้ เกิด ภาพตาม
จินตนาการอย่างสมบูรณ์ การคิดเเปลกใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่2

72

54

75

ค่าเฉลี่ย
44.22

ค่าเบี่ยงเบน
9.85
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ภาพประกอบ 54 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที3
ผลงานเด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี ชื่อภาพไม่มี นาสัปปะรด เเตงกวา ผักสลัด เส้ นมาม่า มา
สร้ างสรรค์ผลงาน มีก ารจัดวาง องค์ประกอบศิลป์ ที่ กระจายทั่วทัง้ ภาพ เเต่ไม่เป็ นรู ป เป็ นร่ าง
ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่3

72

43

59.72

ค่าเฉลี่ย
43

ค่าเบี่ยงเบน
9.78

ภาพประกอบ 55 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที4 ชื่อภาพปะการัง
ผลงานเด็กคนที่ 4 อายุ 4 ปี ชื่อภาพปะการัง นาสัปปะรด เเตงกวา หัวไชเท้ า เส้ นมาม่า
มาสร้ างสรรค์ มีจินตนาการที่ชดั เจน การคิดเเปลก ใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

53

73.61

ค่าเฉลี่ย
43

ค่าเบี่ยงเบน
10.56

89

ภาพประกอบ 56 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที5 ชื่อภาพแตงกวา
ผลงานเด็กคนที่5 อายุ 6 ปี ชื่อภาพแตงกวา นาเเตงกวา มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่
กระจายทัว่ ทังภาพ
้
แปลกใหม่ มีการต่อเติมเส้ นให้ เกิดภาพตาม จินตนาการอย่างสมบูรณ์ การคิด
เเปลกใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่5

72

51

70.83

ค่าเฉลี่ย
41.33

ค่าเบี่ยงเบน
10.51

ภาพประกอบ 57 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที6
ผลงานเด็ก คนที่ 6 อายุ 4 ปี ชื่ อภาพไม่มี นาเเตงกวา สัปปะรด มาสร้ างสรรค์ผลงาน
ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

28

38.88

ค่าเฉลี่ย
39.4

ค่าเบี่ยงเบน
10.50
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ภาพประกอบ 58 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที7
ผลงานเด็กคนที่7 อายุ 3.8ปี ชื่อภาพไม่มี นาหัวไชเท้ า สัปปะรด มาสร้ างสรรค์ ละเอียด
ละออดดี เป็ นเรื่องราวดี มีความพยายามที่จะเพิ่มน ้าหนักของภาพให้ เกิดมิติสวยงาม ผลงานอยู่ใน
ระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่7

72

47

65.28

ค่าเฉลี่ย
42.25

ค่าเบี่ยงเบน
9.63

ภาพประกอบ 59 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที8 ชื่อภาพพลุ
ผลงานเด็กคนที่8 อายุ 4 ปี ชื่อภาพพลุ นาสัปปะรด มาสร้ างสรรค์ แปลกใหม่ มีเทคนิคที่
เเตกต่างจากเพื่อน มีอารมณ์ขนั ดี ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่8

72

49

68.05

ค่าเฉลี่ย
40.66

ค่าเบี่ยงเบน
11.15
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ภาพประกอบ 60 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที9
ผลงานเด็กคนที่ 9 อายุ 4 ปี ชื่อภาพไม่มี นาเเตงกวา ผักสลัด หัวไชเท้ า สัปปะรด มา
สร้ างสรรค์ ผลงานอยู่ในระดับพอใช้
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

28

38.88

ค่าเฉลี่ย
36.5

ค่าเบี่ยงเบน
12.02

ภาพประกอบ 61 ผลงานกิจกรรมที่6 – เด็กคนที10 ชื่อภาพส้ ม
ผลงานเด็กคนที่ 10 อายุ 6 ปี ชื่อภาพส้ ม นาหัวไชเท้ า มาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความ
ตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประ กอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
แปลกใหม่ มีการต่อเติม การคิดเเปลก
ใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่10

72

45

62.5

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

45

12.02
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สรุปเด็กคนที่ 2 ได้ คะเเนนสูงสุด นักเรี ยนทัง้ 10 คน มีความสนุกสนานมาก เพราะเเม่
พิมพ์ที่ใช้ ในกิจกรรม นี ้ เป็ นวัสดุที่ใช้ ในการปรุงอาหาร นักเรี ยนทัง้ 10 คน มีการพูดคุยเเละเเลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงวัสดุใน การปรุงอาหารอย่างสนุกสนาน
ปัญหาที่พบ ติดเล่น เเต่ก็ยงั มีสมาธิในการสร้ างสรรค์ผลงานมากขึ ้นกว่าครัง้ ก่อน
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง เติมเต็มจินตนาการ
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ของเยลเลน เเละเออบัน กิจกรรมที่ 7 เรื่องเติมเต็มจินตนาการ
กิจกรรมที่ 7
เด็กปฐมวัย Cn

CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc

Sp รวมคะเเนน

คนที่1

6

6

6

5

5

5

5

5

6

12

1

62

คนที่2

6

5

6

4

5

5

5

4

6

12

0

58

คนที่3

6

5

6

4

5

4

3

4

5

9

1

52

คนที่4

5

5

5

5

4

4

5

3

6

9

0

51

คนที่5

6

6

5

5

5

5

5

5

6

9

0

57

คนที่6

6

5

6

4

5

5

4

3

5

6

0

49

คนที่7

5

5

5

5

5

5

5

5

6

12

1

58

คนที่8

5

5

5

5

4

5

5

5

6

12

1

58

คนที่9

5

5

4

5

4

4

5

4

6

9

1

52

คนที่10

4

5

5

5

4

4

4

3

5

9

0

48

รวม

524

ร้ อยละ

72.77
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กิจกรรมที่7 เรื่อง เติมเต็มจินตนาการ
สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยมีเส้ น และ จุด เพื่อให้ ต่อเติมภาพตามจินตนาการให้
สมบูรณ์ โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ

ภาพประกอบ 62 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที1 ชื่อภาพบ้ านบาร์บี ้
ผลงานเด็ก คนที่ 1 อายุ 5ปี ชื่ อ ภาพบ้ านบาร์ บี ้ น าทัง้ วัสดุจ ากธรรมชาติ เ เละวัส ดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย ขวดน า้ กระดาษรูป ทรงเรขาคณิ ตรูปตรงต่าง ๆ ฟองน า้ มา
สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่ องราวกระจายทั่วภาพได้
อย่างสวยงาม วาดเส้ นเติมเเต่งให้ ผลงานของตนสม บูรณ์มากขึ ้น ภูมิใจ ในผลงานของตนเองมาก
ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่1

72

62

86.11

ค่าเฉลี่ย
54.5

ค่าเบี่ยงเบน
4.67

ภาพประกอบ 63 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที2 ชื่อภาพเที่ยวทะเล
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ผลงานเด็ก คนที่ 2 อายุ 3 ปี ชื่ อภาพ เที่ ยวทะเล น าทัง้ วัสดุจ ากธรรมชาติ เเละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เ เก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย ขวดน า้ กระดาษรูป ทรงเรขาคณิตรูป ตรงต่างๆ ฟองน า้ มา
สร้ างสรรค์ ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่ องราวกระจายทั่วภาพได้
อย่าง สวยงาม วาดเส้ นเติม เเต่งให้ ผลงานของตน สมบูรณ์มากขึ ้น ทัง้ ยังเล่าเรื่ องให้ เพื่อน ๆฟั งได้
อย่างสนุกสนานเเละเห็นคุณค่า ภูมิใจในผลงาน ของตนเองมาก ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่2

72

58

80.55

ค่าเฉลี่ย
53.66

ค่าเบี่ยงเบน
4.09

ภาพประกอบ 64 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที3
ผลงานเด็กคนที่3 อายุ 5 ปี ชื่อภาพ ไม่มี นาทังวั
้ สดุจากธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์ ได้
เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย ขวดน ้า กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงต่าง ๆ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ผลงาน
ด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่องราวกระจายทัว่ ภาพได้ อย่าง สวยงาม วาด
เส้ น เติ มเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์ มากขึน้ ภูมิใ จในผลงานของตนเองมาก ปั ญหาที่พบคือ
สร้ าง สรรค์ผลงานคล้ ายเพื่อน ๆที่อยู่ข้าง ๆ ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่3

72

52

72.22

ค่าเฉลี่ย
53.125

ค่าเบี่ยงเบน
4.01
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ภาพประกอบ 65 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที4 ชื่อภาพปลาวาฬ
ผลงานเด็กคนที่ 4 อายุ 4 ปี ชื่อภาพปลาวาฬ อยู่ในทะเล นาทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเเละ
วัสดุ สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูป ทรงต่าง ๆ ขวดนา้ ฟองนา้
มาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วย ความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่สวยงามมีจุดเด่น จุดรอง ที่
ลงตัว ภาพผลงานเป็ นเรื่ องราว สามารถเล่า เรื่ องให้ เพื่อน ๆฟั งได้ อย่ างสนุกสนาน เห็นคุณค่า
ภูมิใจในผล งานของตนเอง ผลงานอยู่ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่4

72

51

70.83

ค่าเฉลี่ย
53.28

ค่าเบี่ยงเบน
4.30

ภาพประกอบ 66 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที5 ชื่อภาพเรือ
ผลงานเด็กคนที่5 อายุ 6 ปี ชื่อภาพ เรือ นาทังวั
้ สดุจากธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์ ได้
เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย ขวดน ้า กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงต่าง ๆ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ผลงาน
ด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่ องราวกระจายทั่วภาพ ใช้ โทนสีได้ อย่าง

96
สวยงาม ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีจินตนาการที่เเตกต่างจาก เพื่อนอยู่ในเกณฑ์ดี ผลงานอยู่ใน
ระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่5

72

57

79.16

ค่าเฉลี่ย
53.66

ค่าเบี่ยงเบน
4.58

ภาพประกอบ 67 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที6
ผลงานเด็กคนที่6 อายุ 4 ปี นาทังวั
้ สดุจากธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์ ได้ เเก่ ก้ านกล้ วย
ขวดน ้า กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงต่าง ๆ ฟองน ้า มาสร้ างสรรค์ผลงาน ผลงานอยู่ใน ระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่6

72

49

68.05

ค่าเฉลี่ย
53

ค่าเบี่ยงเบน
4.79

ภาพประกอบ 68 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที7 ชื่อภาพบ้ านแสนสวย
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ผลงานเด็กคนที่ 7 อายุ 3.8ปี ชื่อภาพ บ้ านเเสนสวย นาทัง้ วัสดุจากธรรมชาติเเละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ก้ านกล้ วย ขวดน า้ กระดาษรูปทรง เรขาคณิตรูปตรงต่าง ๆ ฟองนา้ มา
สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวาง องค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่ องราว กระจายทั่วภาพได้
อย่างสวยงาม วาดเส้ นเติมเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึ ้น ผลงานอยู่ในระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่7

72

58

80.55

ค่าเฉลี่ย
54

ค่าเบี่ยงเบน
4.89

ภาพประกอบ 69 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที8 ชื่อภาพปลา
ผลงานเด็กคนที่8 อายุ 4 ปี ชื่อภาพปลา นาทังวั
้ สดุจาก ธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์ ได้
เเก่ ใบไม้ ฟองน า้ มาสร้ าง สรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีก ารจัดวางองค์ประกอบ ศิลป์ เป็ น
เรื่ องราวกระจายทั่วภาพได้ อย่างสวยงาม วาดเส้ น เติมเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์ มากขึน้
ผลงานอยู่ ในระดับดีมาก
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่8

72

58

80.55

ค่าเฉลี่ย
52.66

ค่าเบี่ยงเบน
5.03
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ภาพประกอบ 70 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที9 ชื่อภาพสวนดอกไม้
.ผลงานเด็กคนที่ 9 อายุ 4 ปี ชื่อภาพสวนดอกไม้ นาทัง้ วัสดุจาก ธรรมชาติเเละวัสดุ
สังเคราะห์ ได้ เเก่ ใบไม้ ดอกไม้ นิ ้วมือ ฟองนา้ มาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่องราวกระจายทัว่ ภาพได้ อย่างสวยงาม วาดเส้ นเติมเเต่งให้ ผลงานของตน
สมบูรณ์มากขึ ้น ผลงานอยู่ ในระดับดี
ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่9

72

52

72.22

ค่าเฉลี่ย
53.5

ค่าเบี่ยงเบน
3.89

ภาพประกอบ 71 ผลงานกิจกรรมที่7 – เด็กคนที10
ผลงานเด็กคนที่ 10 อายุ 6 ปี ชื่อภาพไม่มี นาทัง้ วัสดุจาก ธรรมชาติเเละวัสดุสงั เคราะห์
ได้ เเก่ ใบไม้ หลอด อุ้มมือ ฟองน ้า มาสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวาง องค์ประกอบ
ศิลป์ เป็ นเรื่องราวกระจายทัว่ ภาพได้ อย่างสวยงาม วาดเส้ น เติมเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์มาก
ขึ ้น ใช้ สีสนั สวยงามหลากหลาย ผลงานอยู่ ในระดับดีมาก
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ลาดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ การคิดค่าร้ อยละ
คนที่10 72

58

80.55

ค่าเฉลี่ย
53.66

ค่าเบี่ยงเบน
4.09

จากตาราง 4 - 10 พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้ เรี ยนรู้เเละปฎิบัติ ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์
สร้ างสรรค์ มีทัก ษะเเละ ความคิดสร้ างสรรค์ก ารท าภาพพิ มพ์ โดยยึ ด หลัก เกณฑ์ ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยดังนี ้
กิจกรรมที่7 ได้ คะเเนน ระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละได้ 75.69
กิจกรรมที่3 ได้ คะเเนน ระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละได้ 66.52
กิจกรรมที่5 ได้ คะเเนน ระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละได้ 66.38
กิจกรรมที่6 ได้ คะเเนน ระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละได้ 62.5
กิจกรรมที่4 ได้ คะเเนน ระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละได้ 62
กิจกรรมที2 ได้ คะเเนน ระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละได้ 57.36
กิจกรรมที่1 ได้ คะเเนน ปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละได้ 41.38
สรุปผลการวิเคราะห์
ผลการสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ด้ วยชุดกิจ กรรมศิลปะภาพพิ มพ์สร้ างสรรค์ สาหรับ เด็ก
ปฐมวัย เด็กเกิดการเรียนรู้ คิดเป็ นร้ อยละ 87.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สงู
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
ชุ ด กิ จกรรมศิ ล ปะภาพพิ มพ์ สร้ างสรรค์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อเป็ นประโยชน์ เ เละ
เเนวทางสาหรับครู ผู้ปกครองเเละผู้ที่เกี่ย วข้ องในการจัดการเรี ยนการสอน การศึกษาระดับชัน้
ปฐมวัย เพื่ อใช้ เ ป็ น สื่ อการสอน เเละกิ จกรรมที่ ช่วยพั ฒนาด้ านความคิดสร้ างสรรค์ใ ห้ กับ เด็ก
ปฐมวัย ได้ อย่างเหมาะสม โดยมีการสรุปลาดับการวิจยั เเละผลการวิจยั ดังนี ้
ความมุ่งหมายของงานวิจยั
ในการวิจัย ครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายของวิจัย เพื่อศึกษาการสร้ างชุดกิจ กรรมศิลปะภาพ
พิมพ์สร้ างสรรค์ เเละ เพื่อศึกษาด้ านความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการของเด็กปฐมวัย จากชุด
กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
สมมุติฐานการวิจัย
ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ ดี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครัง้ นี ้ เป็ น เด็ก ที่อยู่ใ นช่วงอายุป ฐมวัย ทัง้ ชายและหญิ ง
โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 1 มือน้ อยเเสนซน
กิจกรรมที่ 2 ธรรมชาติสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 3 พื ้นที่ของฉัน
กิจกรรมที่ 4 สัตว์น้อยสี่เท้ า
กิจกรรมที่ 5 จินตนาการสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 6 ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 7 เติมเต็มจินตนาการ
2. แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ TCT-DP (Test of Creative Thinking
drawing Production) ของเยลเลน เเละเออร์ บัน (Jellen; &Urban. 1986)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการประเมินผลความคิดสร้ างสรรค์ ด้ วยชุดกิจกรรม
ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ มีดงั นี ้
1. นาแผนชุดกิจกรรม ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อความเหมาะสม
ด้ านเนื ้อหาเเละการ สร้ างขุดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ พร้ อมทัง้ นาแผนชุดกิจกรรมให้ ผ้ เู ชียว
ชาญ ทัง้ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์กนั จณา ดาโสภี อาจารย์ผ้ สู อนคณะสถาปั ตย์กรรมศาสตร์
สาขาวิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วฒ
ุ ิกร คงคา อาจารย์ผ้ สู อนประจาภาควิชา สาขาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง , อาจารย์อภิญญา สิทธิวงค์ อาจารย์ผ้ ู สอนประจาวิชาศิลปะ
โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาที่สอดคล้ องของแผนชุดกิจกรรม ผ่าน
เกณฑ์ ให้ คาเเนะนาปรับปรุงแก้ ไข เเละนาไปใช้ ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการตามตารางกิจกรรม
2. นาเเผนชุดกิจกรรมที่ส้รางขึ ้น มาสอนเป็ นจานวน 7 ชัว่ โมง
3. ให้ นกั เรียนทัง้ 10 คน ปฎิบตั ิตามเเผนชุดกิจกรรมทังหมด
้
7 กิจกรรมดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 มือน้ อยเเสนซน
กิจกรรมที่ 2 ธรรมชาติสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 3 พื ้นที่ของฉัน
กิจกรรมที่ 4 สัตว์น้อยสี่เท้ า
กิจกรรมที่ 5 จินตนาการสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 6 ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ 7 เติมเต็มจินตนาการ
4. นักเรียนมีความเข้ าใจศิลปะภาพพิมพ์มากขึ ้นเมื่อได้ ทากิจกรรม เเละพบว่าขณะที่
ปฎิบัติสร้ างสรรค์ผล งานภาพพิมพ์นนั ้ นักเรี ยนมีความสนุกสนาน มีความคิดในการสร้ างสรรค์
ผลงานที่แปลกใหม่มากขึ ้น สมบูรณ์มาก ขึ ้นตามลาดับจากน้ อยไปหามาก
5. ได้ ผลงานทัง้ 7 กิ จ กรรม ของนัก เรี ย นทัง้ 10 คน เพื่ อประเมิน ผลความคิ ด
สร้ างสรรค์
6. ประเมินเเละวิเคราะห์ผลความคิดสร้ างสรรค์ จากลงานของนักเรี ยนทัง้ 10คนที่ ทา
ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
7. นาผลคะเเนนที่ได้ มาประเมินเเละวิเคราะห์สรุปผลคิดเป็ นร้ อยละ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
หาค่าร้ อยละ คะเเนนของเเบบประเมินผลความคิดสร้ างสรรค์จากการทากิจกรรมภาพ
พิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็นว่าศิลปะเป็ นเครื่องมือการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ครูสามารถ
นามาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยศึกษาได้ โดยกิจกรรมเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เด็กได้ ใช้
สมองทังซี
้ กซ้ ายซีกขวาในการเรียนรู้อย่างสมดุลซึ่งเด็กมีความสนุกสนานขณะปฎิบตั ิกิจกรรม
ผลปรากฏว่า ผลประเมินความคิดสร้ างสรรค์คิดเป็ นร้ อยละได้ ดงั นี ้ กิจกรรมที่ 1 มือน้ อย
เเสนซน ได้ คะเเนนปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 41.38 กิจกรรมที่ 2 ธรรมชาติสร้ างสรรค์ ได้ คะเเนน
ระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ 57.36 กิจกรรมที่ 3 พืน้ ที่ของฉัน ได้ คะเเนนระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ
66.52 กิ จ กรรมที่ 4 สัต ว์น้ อยสี่เ ท้ า ได้ คะเเนนระดับ สูงสุด คิด เป็ น ร้ อยละ 62 กิ จ กรรมที่ 5
จิ น ตนาการสร้ างสรรค์ ได้ ค ะเเนนระดับ สูงสุด คิดเป็ น ร้ อยละ 66.38 กิ จ กรรมที่ 6 ภาพพิ ม พ์
สร้ างสรรค์ ได้ คะเเนนระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 กิจกรรมที่ 7 เติมเต็ม จินตนาการได้ คะเเนน
ระดับสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ75.69
สรุปภาพรวมผลประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ ชดุ กิจกรรมทัง้ 7 กิจกรรม คะเเนนอยู่
ในระดับ ปานกลาง ซึ่งมีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ใ นระดับ น้ อยไปมากตามลาดับ เเผนชุด
กิจกรรมที่ 1-7 โดยกิจกรรม ที่ยึดหลักความคิดสร้ างสรรค์มากที่สดุ คือ ชุดกิจกรรมที่7 เรื่องเติมเต็ม
จินตนาการ คะเเนน อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ 75.69
อภิปรายผลการศึกษา
การสร้ างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยได้ ศึกษาเเละสร้ างขึ ้นเพื่อ
ศึกษาด้ านความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
สาหรับเด็กปฐมวัยนัน้ เมื่อเด็กปฐมวัยได้ ทากิจกรรมทัง้ 7 กิจกรรม ที่ผ้ วู ิจัยได้ สร้ างชุดกิจกรรม
ขึ ้นมานัน้ พบว่า ผลประเมิน ความคิดสร้ างสรรค์จ ากชุดกิ จ กรรมนี ้ มีก ารพัฒนาด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ที่เห็นผลชัดเจนขึ ้นในเด็กปฐมวัย ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะชุดกิจกรรม ค่อนข้ างเปิ ดกว้ างด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์ ทาให้ เด็กมีความสนุกสนานเเละ ได้ ถ่ายทอดความคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง
ออกมาได้ คอ่ นข้ างเต็มที่ มีความสุขเเละเห็นคุณค่าการสร้ างสรรค์ผลงานเเต่ละกิจกรรมของตนเอง
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กิจกรรมที่1 เรื่ อง มือน้ อยเเสนซน การเรียนรู้เพื่อทาความเข้ าใจ เเละรู้จักในเรื่ องของ
ภาพพิมพ์การพิมพ์คืออะไร ทาอย่างไรให้ เกิดเป็ นภาพ ได้ ด้วยพื ้นฐานขันต้
้ น โดยการใช้ อวัยวะของ
ร่างกายตนเองเช่น บริเวณมือ และ เท้ า พิมพ์ เพื่อให้ เกิดเป็ นภาพต่าง ๆ ตามจินตนาการ
เด็กคนที่1 อายุ 5 ปี มีการลงนา้ หนักมือในการสร้ างสรรค์ผลงานได้ อย่างดี เลือกใช้
โทนสีที่หลากหลาย
เด็ก คนที่ 2 อายุ 3 ปี ลงน า้ หนัก มือในการพิ มพ์ค่อนข้ างดี เเต่จะชอบใช้ มือละเลง
หลังจากปัม้ มือเเล้ วหนึ่งครัง้ จะปัม้ ต่อเนื่องจนกว่าสีจะหมดจากมือที่ใช้ เป็ นเเม่พิมพ์
เด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี ไม่สามารถควบคุมน า้ หนัก มือ เเละการสร้ างสรรค์ผลงานได้
เท่าที่ควร
เด็ก คนที่ 4 อายุ 4 ปี มีการลงนา้ หนัก มือที่ชัดเจน เเละวางเเผนการพิ มพ์ภาพด้ วย
ตนเองว่าอยากจะพิมพ์ภาพตรงนี ้องศานี ้ มีการกระจายพิมพ์ภาพเต็มพื ้นที่กระดาษที่สวยงาม
เด็ก คนที่ 5 อายุ 6 ปี น า้ หนัก มือในการพิ มพ์ ภาพดี เเละมี ก ารจิ น ตนาการว่าพื น้
กระดาษสีขาว ๆคื อท้ องฟ้าเเละมือคือสิ่งมีชี วิตที่ บิน ได้ จุดเด่น ของภาพยังไม่ชัดเจน เเต่มีก าร
กระจายภาพที่ดีมาก
เด็กคนที่6 อายุ 4 ปี และ เด็กคนที่7 อายุ 3.8ปี ยังไม่เข้ าใจในการพิมพ์ ไม่สามารถลง
น ้าหนักมือได้ เท่าที่ควร องค์ประกอบศิลป์ ของภาพยังไม่ชดั เจน
เด็กคนที8 อายุ 4 ปี ไม่สามารถลงน ้าหนักมือได้ เท่าที่ควรเเต่มีจินตนาการที่ชดั เจนว่า
อยากสร้ างสรรค์ผลงานออกมาเป็ นรูปอะไรเเต่ผลงานที่ออกมายังไม่เป็ นที่น่าพอใจเท่าที่ควร
เด็กคนที9 อายุ 4 ปี และเด็กคนที10 อายุ 6 ปี ใช้ อวัยวะส่วนนิว้ มาสร้ างสรรค์ผลงาน
สรุปจากการสังเกตุเมื่อเริ่ มการดาเนิ นการลงมือปฎิบัติผลงานภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ใ น
กิจกรรมมือน้ อยเเสนซน เด็กทัง้ 10คน มีความสนใจเเละอยากเรียนรู้จกั กับศิลปะที่เรี ยกว่า ศิลปะ
ภาพพิมพ์ มีการซักถามวิธีทาให้ เกิดภาพ มีความสนใจ ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ ในกระบวนการ
ปฎิบตั ิภาพพิมพ์ เเละมีจินตนาการเกิดขึน้ เมื่อบอกให้ ใช้ อวัยวะส่วนต่า งๆ เช่น มือ เป็ นต้ น จึงมี
ความสอดคล้ องกับ วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2545) ได้ กล่าวว่า การพิมพ์ เป็ นกิจกรรมที่ฝึกการวางแผน
และออกแบบ เพื่อสร้ างภาพให้ เหมือนแม่พิมพ์ ซึ่งทาได้ หลายวิธี เช่นการพิมพ์ด้วยนิ ว้ มือ พิมพ์
ภาพจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เช่น ก้ านกล้ วย ก้ านบัว ใบไม้ ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ พิมพ์ภาพ
จากวัสดุเ หลือใช้ เช่น ฝา จุก ขวด ลูก กุญ แจ พิ มพ์ ภาพด้ วยเศษเชื อก เศษด้ าย หรื อพิ มพ์ จ าก
แม่พิมพ์ที่ครูและนักเรียนอาจจะทาขึ ้นจากการแกะวัสดุเนื ้ออ่อน เช่น แม่พิมพ์จากมะละกอ มันเทศ
หัวผักกาด ฟักทองฯลฯ พิมพ์ด้วยตรายางแล้ วระบายสีตกแต่งภาพ หรื อพิมพ์จากวัสดุที่มีลายนูน
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โดยนากระดาษมาวางซ้ อนกันกับวัสดุที่มีลายนูนแล้ วใช้ ดินสอสี หรื อใช้ ดินสอถู ฝนตามรอยของ
รวดลายจะได้ ภาพเหมือนแบบ เเละ วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2526) กล่าวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
ว่าเป็ นการเเสดงออก เพื่อเเสดงพฤติกรรมที่สาคัญ คือ เพื่อให้ สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเเละเพื่อเรียนรู้สร้ างสรรค์เเละเรี ยนรู้สิ่งเเวดล้ อม ทัง้ นี ใ้ นการทา
กิจกรรมครัง้ นี ้ ปัญหาที่พบในกิจกรรมที่1 มือน้ อยเเสนซน พบปัญหาในเรื่องการผสมสีตา่ งๆ สีมีทงั ้
จางเกินไป เข้ มข้ นเกินไป เเละการลงน ้าหนักในการพิมพ์
กิจกรรมที่2 เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์ สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้
การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุธรรมชาติตา่ ง ๆ ให้ เกิดเป็ นองค์ประกอบของภาพที่สวยงาม โดย
เด็ ก คนที่ 1 อายุ 5 ปี สร้ างสรรค์ ผ ลงานโดยมี ทั ก ษะการจั ด วางเพื่ อ เกิ ด เป็ น
องค์ประกอบศิลป์ ที่สวยงาม ผลงานพิมพ์ออกมาเป็ นรูปร่างของสัตว์ที่ชัดเจน ใช้ ใบไม้ ทาเป็ นปี ก
เเละก้ านไม้ ทาเป็ นตัวของเเมลงปอ ในขณะที่สร้ างสรรค์ผลงานมีการขับร้ องเพลงอย่างอารมณ์ดี มี
ความสุข
เด็กคนที่2 อายุ 3 ปี นาใบไม้ ที่หลากหลายมาทาสี ได้ เเก่ ใบต้ นโมก ใบพลูดา่ ง ใบต้ น
มะม่วง มาทาสี เเละ พิมพ์ลงบนกระดาษ โดยมีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้ วยการเน้ นที่สี ในการ
พิมพ์ รูปร่าง ขนาดต่าง ๆ การจัดวางยังเกาะกลุม่ เป็ นกระจุกเกินไป
เด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี สร้ างสรรค์ ผลงานโดยพิมพ์ฝั่งใดฝั่ งหนึ่งเเละพับกระดาษครึ่ ง
เพื่อให้ สีติดอีกด้ านของกระดาษ เเต่ผลงานที่ออกมาการจัดวางค่อนข้ างดูกระจายทัว่ ทังภาพ
้
เด็กคนที่4 อายุ 4 ปี สร้ างสรรค์ผลงานโดยมีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้ วยการเน้ นที่สี
ในการพิมพ์รูปร่างต่าง ๆของวัสดุที่ใช้ พิมพ์จดั วางกระจายทัว่ ทังภาพ
้
เเละเมื่อครูถามว่าจุ่มสีเยอะ
ไปมัยค่
้ ะ เด็กตอบว่า ไม่เป็ นไรค่ะหนูอยากให้ สีมนั ไหลๆลงมาเหมือนน ้าไหล สวยดี
เด็กคนที่5 อายุ 6 ปี สร้ างสรรค์ผลงานโดยจัดองประกอบศิลป์ เพียงด้ านใดด้ านหนึ่ง
เเล้ วพับกระดาษเข้ าหากันเพื่อให้ ภาพติดอีกด้ านหนึ่ง การจัดองค์ประกอบค่อนข้ างสมบูรณ์ชัดเจน
เป็ นรูปร่าง มีจดุ เด่นที่ดอกไม้ เเละจุดรองคือใบไม้
เด็กคนที่6 อายุ 4 ปี ผลงานเน้ นจุดเด่นด้ วยสี เเต่มีปัญหาเรื่ องการผสมสีท่ี่ค่อนข้ าง
จางเเละใส่น ้าเยอะเกินไป ทาให้ ผลงานมีองค์ประกอบศิลป์ ที่ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
เด็กคนที่7 อายุ 3.8ปี นาหลักการจัดองค์ประกอบของภาพเเบบเน้ นสี ในการพิมพ์มี
การกระจายภาพโดยทัว่ พิมพ์ติดชัดเจนเป็ นจุดเด่นเเละมีจดุ ที่พิมพ์จางทาให้ ภาพเกิดมิติ
เด็กคนที่8 อายุ 4 ปี ใช้ สีเพียงเเค่สองสีเเต่ ด้ วยสีที่มีความใกล้ เคียงค่อนข้ างมากจึง
ทาให้ ภาพมีจดุ เด่นที่ไม่ชดั เจน
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เด็ก คนที่ 9 อายุ 4 ปี องค์ประกอบศิลป์ ของภาพที่ชัดเจนเป็ นรู ปร่ าง เเละตรงตาม
จินตนาการที่ต้องการองค์ประกอบภาพวางจุดเด่นที่ สะดุดตา โดยการใช้ สีที่หลากหลาย
เด็กคนที่10 อายุ 6 ปี ปัญหาที่พบ มีการจุ่มสีมากเกินไป ทาให้ ภาพที่พิมพ์ออกมาไม่
เห็นรวดลายของตัวเเม่พิมพ์ที่นามาใช้ องค์ประกอบของภาพ ยังไม่มีจดุ เด่นสะดุดตาผล
สรุปกิจกรรมที่2 ธรรมชาติสร้ างสรรค์ เด็กคนที่ 1 อายุ 5 ปี ได้ คะเเนนสูงสุดในกิจกรรมนี ้
โดยผลงานมีการจัดองค์ประกอบที่คอ่ นข้ างสวยงาม เเละมีความสนใจระหว่างการปฎิบัติกิจกรรม
มาก และโดยรวมนักเรี ยนทัง้ 10คน มีการคิดจินตนาการก่อนที่จะเริ่ มลงมือสร้ างสรรค์ผลงานว่า
ต้ องการให้ เ กิด เป็ น ภาพอะไร เเล้ วเลือกใช้ วสั ดุธรรมชาติเพื่ อเป็ น เเม่พิมพ์ ให้ เ ป็ น ภาพตามที่
จินตนาการบางคนก็ได้ เเต่งเติมโดยการขีดเขียนเพื่อให้ เป็ นภาพตามจินตนาการที่ชัดเจนยิ่งขึ ้น จึง
มีความสอดคล้ องดังที่ เคลล็อก หรรษา นิ ลวิเ ชี ย ร (2535) อ้ างอิง จาก Kellogg. 1967) ได้
ทาการศึกษางานขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กและให้ ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทัว่ โลกมีขบวนการในการพัฒนา
งานศิลปะเป็ นขันตอนที
้
่คล้ าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่ มจากอายุ 2 ขวบหรื อก่อน 2 ขวบ
เล็กน้ อย จนถึงอายุ 4 – 5 ขวบ และได้ จาแนกออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ทาให้ เราเข้ าใจถึงความสาคัญ
ของงานขีด ๆเขียน ๆ ทางศิลปะที่มีตอ่ การพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ ดงั ขันที
้ ่1 ขีดเขี่ย ขันขี
้ ดเขี่ย
(Placement stage) เป็ น ขัน้ การทดลองให้ เ ด็ก อายุ 2 ขวบ หรื อ 3 ขวบ ขีด ๆ เขีย นๆ ตาม
ธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมักจะขีดเขี่ยเป็ นเส้ นตรงบ้ างโค้ งบ้ างลงบนกระดาษที่พืน้ ผิวของวัสดุ อื่น ๆ
โดย ปราศจากการควบคุมเด็ก ๆ จะแสดงความรู้สกึ นึกคิดของตน โลกของเขานันมี
้ การขีดๆ เขียนๆ
นับเป็ น พื ้นฐานการพัฒนาตนเองของเด็ก งานศิลปะของเด็กเป็ นการแสดงความคิด ความรู้ สึกอัน
เป็ นเอกลักษณ์ในแต่ละขัน้ ตอนของการพัฒนาของชีวิต ในความหมายนี ้ คือ งานศิลป์ โดยการ
ขีดๆเขียนๆ จะเป็ นการแสดงออกของเด็ก แต่ละอันเป็ นเอกลักษณ์ของเขาเองการศึกษาถึงรูปแบบ
ต่างๆ ของการวางตาแหน่งของภาพของเด็ก ยกตัวอย่ าง เช่น เด็ก อาจจะขีดเขียนลงกระดาษ
ด้ านซ้ าย ด้ านขวา หรื อตรงกลางของกระดาษ ได้ จาแนกตาแหน่ง ของการขีดๆ เขียนๆ ของเด็ก
ออกเป็ น 17 ตาแหน่ง และยังได้ รับการยืนยันจากนักค้ นคว้ าอื่น ๆ ว่าเด็กจะใช้ รูปแบบ ของการวาง
ตาแหน่งเหล่านี ้ในการฝึ กฝนในขันแรก
้
ในแต่ละรูปแบบก็จะพบในแต่ละขันของการพั
้
ฒนาของเด็ก
เมื่อเด็กพบวิธีการขีด ๆเขียน ๆเด็กก็จะพัฒนาตาแหน่งของภาพด้ วยซึง่ ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สะสม
อยู่ตวั เด็กตลอดเวลาของการพัฒนาด้ านศิลปะจนกระทัง่ โตเป็ นผู้ใหญ่ ปั ญหาที่พบในกิจกรรมที่ 2
ธรรมชาติสร้ างสรรค์ คือเรื่องของการพิมพ์ภาพยังไม่เกิดองค์ประกอบศิลป์ ของภาพที่ชัดเจน ภาพ
ยังไม่คอ่ ยเกิดมิติของภาพเท่าที่ควร
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กิจกรรมที่3 เรื่ อง พืน้ ที่ของฉัน สร้ างสรรค์ผลงานพิ มพ์ ภาพ เน้ นการใช้ การจัดวาง
ตาแหน่งจากวัสดุสงั เคราะห์ตา่ ง ๆ
เด็ก คนที่ 1 อายุ 5 ปี จิ น ตนาการว่าหนูจ ะสร้ างบ้ าน มีก ารจัด องค์ป ระกอบศิล ป์
ค่อนข้ างสมบูรณ์ เป็ นรูปร่าง มีจดุ เด่นที่ชดั เจน
เด็ก คนที่ 2 อายุ 3 ปี และ เด็กคนที่ 3 อายุ 5 ปี ผลงานมีก ารจัดองค์ป ระกอบศิลป์
ค่อนข้ างกระจายทัว่ พื ้นที่ เเละคุมโทนสียงั ไม่ดีเท่าที่ควร
เด็ก คนที่ 4 อายุ 4 ปี , เด็ก คนที่ 5 อายุ 6 ปี และ เด็ก คนที่ 6 อายุ 4 ปี มี ก ารจัด
องค์ประกอบค่อนข้ างดี ภาพผลงานดูมีเรื่องราว
เด็ก คนที่ 7 อายุ 3.8ปี และ เด็ก คนที่ 8 อายุ 4 ปี จัด องค์ ป ระกอบศิ ลป์ ค่อ นข้ า ง
กระจายเต็มทัว่ พื ้นที่ มีเรื่องราว ใช้ โทนสีที่ดเู ป็ นธรรมชาติสวยงาม
เด็กคนที่9 อายุ 4 ปี จัดองค์ประกอบค่อนข้ างกระจายเต็มทั่วพืน้ ที่ ใช้ โทนสีที่ดเู ป็ น
ธรรมชาติ มีรูปทรงของดอกไม้ ชดั เจน สวยงาม
เด็กคนที่ 10 อายุ 6 ปี จัดองค์ประกอบค่อนข้ างกระจายเต็มทั่วพืน้ ที่ เเต่ยังควบคุม
การพิมพ์ เเละสียงั ไม่ดีเท่าที่ควร
สรุ ปในกิ จกรรมครัง้ นี ้ เด็กคนที่ 8 ได้ คะเเนนสูงสุด และโดยรวมนัก เรี ยนทัง้ 10 คน มี
ความเข้ าใจเเละสนุกกับกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์มากขึ ้น เเละยังให้ ความสนใจกับอุปกรณ์
วัสดุสงั เคราะห์ ต่าง ๆที่ครูได้ เตรียมมาเพื่อทากิจกรรมในครัง้ นี ้ โดยมีการซักถามในวัสดุบางอย่าง
เเละสงสัยว่าจะใช้ พิมพ์อย่างไร จึงมีความสอดคล้ องดังที่ ลูก้า (Luca. 1968: 44-45) ได้ กล่าวว่าใน
การฝึ กความคิดสร้ างสรรค์นนั ้ คนเราสามารถรับการกระตุ้นให้ มีขึ ้นในระดับสูงได้ ด้วยการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะเด็กในวัยอนุบาล ผู้สอนจะต้ องมองเห็นความสาคัญว่า ศิลปะไม่เพียงแต่เป็ นแบบฝึ กหัด
ทางความคิดสร้ างสรรค์เท่านัน้ ยังก่อให้ เกิดกระบวนการทางความคิดสร้ างสรรค์อีกด้ วย ปั ญหาที่
พบในกิจกรรมที่3 พื ้นที่ของฉัน พบปัญหาในเรื่ องทิศทางของจินตนาการสร้ างสรรค์ผลงานออกมา
จะคล้ ายเพื่อน ๆ
กิจกรรมที่4 เรื่อง สัตว์ น้อยสีเท้ า สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้ การจัด
วางตาแหน่งจากวัสดุสงั เคราะห์ให้ เป็ นรูปสัตว์สีเท้ าในจินตนาการ
เด็กคนที่1 อายุ 5 ปี มีการบอกเล่าถึงจินตนาการที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาก่อนที่จะ
ลงมือปฎิบตั ิเเละมีการจัดวางวัสดุสงั เคราะห์(เชือก) ได้ ออกมาเป็ นรูปร่าง รูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่
ชัดเจนว่าสัตว์ชนิดนี ้คือสัตว์อะไรตรงตามจินตนาการของตนเองมาก เมื่อลงมือพิมพ์ภา พภาพผล
งานที่ออกมาก็มีองค์ประกอบของภาพ สีที่ชดั เจน ค่อนข้ างสมบูรณ์
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เด็กคนที่2 อายุ 3 ปี มีความตังใจเเละสนุ
้
กสนาน มีสตั ว์เลี ้ยงที่บ้านเป็ นเเรงบัน ดาล
ใจ บอกเล่าให้ ครูเเละเพื่อน ๆฟังว่า สัตว์เลี ้ยงของตนเองมีลกั ษณะรูปร่างอย่างไร สีอะไร จึงได้ สร้ าง
ผลงานดังภาพนี ้ออกมาเเต่องค์ประกอบของรูปร่างสัตว์นนยั
ั ้ งไม่ชดั เจนสักเท่าไหร่เเต่ก็เป็ นไปตาม
ความตังใจของตนเองเเละชื
้
่นชอบผลงานของตนเอง
เด็กคนที่3 อายุ 5 ปี ผลงานรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ยงั ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
เด็กคนที่4 อายุ 4 ปี ผลงานมีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจน สวยงาม ใช้ โทนสีฟ้าที่บ่ง
บอกถึงสัตว์น ้า
เด็กคนที่5 อายุ 6 ปี ผลงานออกมายังไม่มีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนเท่าที่ควร
เด็กคนที่ 6 อายุ 4 ปี ไม่เกิ ดจิ นตนาการระหว่างที่ สร้ างสรรค์ชิน้ งานนี ้ ผลงานออก
มายังไม่มีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนเท่าที่ควร
เด็กคนที่7 อายุ 3.8ปี สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ เริ่ มจากวางเชือกในส่วนหัว
ลาตัว ไปจนถึงจบท่ีส่วนหางมีจินตนาการที่ชัดเจนเเละมีความมัน่ ใจในระหว่างการปฎิบัติลงมือ
สร้ างสรรค์ผลงาน ผลงานมีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่คอ่ นข้ างชัดเจน
เด็กคนที่8 อายุ 4 ปี ผลงานออกมายังไม่มีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนเท่าที่ควร ไม่
ค่อยมีเเรงกลิ ้งลูกกลิ ้ง สีในการพิมพ์ภาพจึงไม่ชดั เจน
เด็กคนที่9 อายุ 4 ปี จินตนาการอยู่ในเกณฑ์ดี
เด็กคนที่10 อายุ 6 ปี ผลงานยังไม่มีรูปทรงของสัตว์สี่เท้ าที่ชดั เจนเท่าที่ควร
สรุปกิจกรรมในครัง้ นี ้ เด็กคนที่ 1 อายุ 5 ปี ได้ คะเเนนสูงสุด กิจกรรมนีค้ ่อนข้ างยาก เเต่
นักเรียนทัง้ 10 คนก็ตงใจท
ั ้ าออกมาได้ ดีทกุ คน โดยเเสดงจินตนาการของตนเองออกมาชัดเจนขึ ้น
จัดวางวัสดุสงั เคราะห์ออกมาเป็ นสัตว์สี่เท้ าตามจินตนาการของตนเองในเเต่ละคนได้ อย่างสวยงาม
เเละสนุกสนาน สามารถบอกเล่าได้ วา่ ตนเองจินตนาการเเละถ่ายทอดออกมาเป็ นสัตว์อะไรกันบ้ าง
ในเเบบตนเเต่ละคน ปั ญ หาที่ พบ นาเเม่พิมพ์ จ่มุ สีเเละมีการนาสีเเต้ มเพื่อนยอกล้ อกัน เล่น ใน
ห้ องเรี ย น จึง มีค วามสอดคล้ องดัง ที่ (อารี พัน ธ์ มณี . 2537) ได้ ใ ห้ ความหมายของความคิ ด
สร้ างสรรค์ไว้ วา่ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ น กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนาไปสู่
การค้ นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้ วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้ เกิดสิ่งใหม่ ซึ่ง
รวมทัง้ การประดิ ษ ฐ์ ค้ น พบสิ่ งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีก ารคิด ทฤษฎี หลัก การได้ สาเร็ จ ความคิ ด
สร้ างสรรค์จะเกิดขึ ้น ได้ นี ้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็ นไปได้ หรือสิ่งที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จะก่อให้ เกิดความแปลกใหม่แต่ต้องควบคู่

108
กัน ไปกับ ความพยายามที่ จ ะสร้ างความคิ ด ฝั น หรื อ จิ น ตนาการให้ เป็ น ไปได้ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
จินตนาการประยุกต์นนั่ เอง จึงจะทาให้ เกิดผลงานจากความคิดสร้ างสรรค์ขึ ้น
กิจกรรมที่5 เรื่อง จินตนาการสร้ างสรรค์ สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้
การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสงั เคราะห์ตา่ ง ๆ
เด็กคนที่1 อายุ 5 ปี สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
ที่สวยงามมีจดุ เด่น จุดรอง ที่ลงตัว
เด็กคนที่2 อายุ 3 ปี ภาพผลงานดูมีมิติด้วยสีที่ออ่ นเเละเข้ มปะปนกัน
เด็กคนที่3 อายุ 5 ปี มีการต่อเติม อารมณ์ขนั ดี ภาพผลงานดูมีมิติ
เด็กคนที่ 4 อายุ 4 ปี สร้ างสรรค์ ผลงานด้ วยความตัง้ ใจ มีการจัดวางองค์ป ระกอบ
ศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
มีความละเอียดลออ ต่อเติมภาพให้ สมบูรณ์ตามจินตนาการ
เด็กคนที่5 อายุ 6 ปี มีการต่อเติมเกิดภาพเเปลกใหม่
เด็กคนที่6 อายุ 4 ปี จัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
เกิดสิ่งเเปลกใหม่
เทคนิคที่นอก เหนือจาก สิ่งที่ถกู กาหนดไว้ มีการดีดสี เเละสะบัด
ึ
เด็กคนทีึ่7 อายุ 3.8ปี และ เด็กคนที่ 8 อายุ 4 ปี ผลงานดูมีมิติด้วยสีที่อ่อนเเละเข้ ม
ปะปนกัน มีการต่อเติมตามจินตนาการอย่างสมบูรณ์
เด็กคนที่9 อายุ 4 ปี สร้ างสรรค์ผลงาน มีการต่อเติมเส้ นให้ เกิดภาพตามจิ นตนาการ
อย่างสมบูรณ์ ไม่คอ่ ยมีอารมณ์ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
เด็กคนที่ 10 อายุ 6 ปี สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
สรุปในกิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กคนที่ 1 อายุ 5 ปี ได้ คะเเนนสูงสุด มีการจัดวางวัสดุที่ใช้ เป็ นเเม่
พิมพ์ได้ อย่างสร้ างสรรค์เเละ เริ่มมีการจัดวาง ให้ เกิดมิติมากขึ ้น ขนาดเล็กบ้ าง ใหญ่บ้าง บางคน
พิ มพ์ ออกมาไม่เ ป็ น ตามเเบบที่ ต นเองต้ องการก็ จ ะมีก ารขีด เขีย นเพิ่ มให้ เ ป็ น ไปตามที่ ตนเอง
จินตนาการไว้ มีความสอดคล้ องดังที่ ทอแรนซ์ ได้ ศกึ ษาบุคลิกภาพของคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์
สูง พบว่า คนที่มีความคิดสร้ างสรรค์สงู เป็ นคนที่มีความคิดแปลกไปจากบุคคลอื่น มีผลงานไม่ซา้
แบบใคร และในกิจกรรมครัง้ นี ้พพบปัญหาเรื่ องสมาธิ 7 นาทีเเรก เด็กทัง้ 10คน ไม่ค่อยมีสมาธิใน
การสร้ างสรรค์ผลงาน
กิจกรรมที่6 เรื่องภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการให้ ใช้
วัสดุแม่พิมพ์ที่ใช้ ในการปรุงอาหาร
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เด็กคนที่1 อายุ 5ปี , เด็กคนที่2 อายุ 3 ปี สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัด
วางองค์ ประกอบศิลป์ ที่ ก ระจายทั่วทัง้ ภาพ มีก ารต่อเติมเส้ น ให้ เกิ ดภาพตามจิน ตนาการอย่ าง
สมบูรณ์ การคิดเเปลกใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี
เด็กคนที่3 อายุ 5 ปี มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
เเต่ไม่เป็ นรูป
เด็ก คนที่ 4 อายุ 4 ปี มีจิน ตนาการที่ชัดเจนว่าตนเองต้ องการถ่ายทอดออกมาเป็ น
ผลงานอย่างไร การคิดเเปลกใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี
เด็กคนที่5 อายุ 6ปี มีการต่อเติมเส้ นให้ เกิดภาพตามจินตนาการอย่างสมบูรณ์
เด็ก คนที่ 6 อายุ 4 ปี เด็กคนที่ 7 อายุ3.8ปี และ เด็กคนที่ 8 อายุ 4 ปี มีการจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทัว่ ทังภาพ
้
แปลกใหม่ ละเอียดละออดดี เป็ นเรื่องราวดี
เด็กคนที่9 อายุ 4 ปี สร้ างสรรค์ผลงาน มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทั่ว
ทังภาพเกิ
้
นไปไม่เป็ นเกิด จุดเด่นของภาพเท่าที่ควร
เด็กคนที่10 อายุ 6 ปี มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่กระจายทั่วทัง้ ภาพแปลกใหม่
มีการต่อเติม การคิดเเปลกใหม่ มีอารมณ์ขนั ดี
สรุปกิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กคนที่ 2 อายุ 3 ปี ได้ คะเเนนสูงสุด และโดยรวมนักเรี ยนทัง้ 10 คน
มีความสนุกสนานมาก เพราะเเม่พิมพ์ที่ใช้ ในกิจกรรมนี ้ เป็ นวัสดุที่ใช้ ในการปรุงอาหาร นักเรียนทัง้
10 คน มีการพูดคุยเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงวัสดุใน การปรุงอาหารอย่างสนุกสนาน จึงมี
ความสอดคล้ องดังที่ หรรษา นิลวิเชียร (2535) อ้ างอิงจาก Kellogg. 1967) ได้ ทาการศึกษางานขีด
ๆ เขีย น ๆ ของเด็ก และให้ ค วามเห็นว่า เด็ก ๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็ น
ขันตอนที
้
่คล้ าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่ มจากอายุ 2 ขวบหรื อก่อน 2 ขวบเล็กน้ อย จนถึง
อายุ 4 – 5 ขวบ และได้ จาแนกออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ทาให้ เราเข้ าใจถึงความสาคัญของงานขีด ๆ
เขียน ๆ ทางศิลปะที่มีตอ่ การพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ ดงั ขันที
้ ่ 2 - ขีดเขียนเป็ นรูปร่าง ขันขี
้ ด
เขียนเป็ นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนีท้ ากับเด็กอายุ 3 หรื อ 4 ขวบ ซึ่งจะพบว่าการขีด ๆ
เขียน ๆ ของเขาเริ่มจะมีรูปร่างขึ ้นหลังจาก Placemen stage ไม่นาน เด็กอายุ 3 หรื อ 4 ขวบ เริ่ ม
จะขีด ๆ เขีย น ๆเป็ นรูปร่ างขึ ้นถ้ าสังเกตอย่ างใกล้ ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากการขีด
เขียน เป็ น เส้ น ๆ ไปเป็ นแบบที่เป็ นรูปเป็ นร่าง โดยขันแรกเด็
้
กจะขีด ๆ เขียน ๆ โดยลากเส้ นไปมา
หลายครัง้ ด้ วย สีเทียน ดินสอหรือพู่กนั รูปร่างของภาพจะมีความหมาย และค่อย ๆ ชัดเจนขึ ้น แต่
ไม่มีเส้ นขอบเขตที่ชัดเจนหลังจาก นัน้ เด็ก จะค่อย ๆ ค้ นพบรูปร่างต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเส้ นที่
แสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชดั เจนขึ ้นเด็กจะวาดรูปร่างที่ คุ้นเคย ได้ เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า สามเหลี่ยมและรูปกากบาท ฯลฯ รูปแต่ละรูปเป็ นการเรี ยน รู้ด้วยตนเอง ด้ วยการ
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ฝึ กฝน การขีด ๆ เขียน ๆ ตลอดเวลา ทังนี
้ ้ปัญหาที่พบในกิจกรรมครัง้ นี ้ ติดเล่น เเต่ก็ยังมีสมาธิใน
การสร้ างสรรค์ผลงานมากขึ ้นกว่าครัง้ ก่อน
กิจกรรมที่7 เรื่อง เติมเต็มจินตนาการสร้ างสรรค์ ผลงานพิมพ์ภาพโดยมีเส้ น และ
จุด เพื่อให้ ตอ่ เติมภาพ ตามจินตนาการให้ สมบูรณ์ โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพเองอย่าง
อิสระ
เด็กคนที่1 อายุ 5ปี และ เด็กคนที่2 อายุ 3 ปี มีการวาดเส้ นเติมเเต่งให้ ผลงานของตน
สมบูรณ์มากขึ ้น ทังยั
้ งเล่าเรื่องให้ เพื่อนๆฟังได้ อย่างสนุกสนานเเละเห็นคุณค่าภูมิใจในผลงานของ
ตนเองมาก
เด็กคนที่3 อายุ 5 ปี สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
เป็ นเรื่องราวกระจายทัว่ ภาพได้ อย่าง สวยงาม วาดเส้ นเติมเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึ ้น
ภูมิใจในผลงานของตนเองมาก ปัญหาที่พบคือ สร้ างสรรค์ผลงานคล้ ายเพื่อน ๆที่อยู่ข้าง ๆ
เด็กคนที่4 อายุ 4 ปี จัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่สวยงามมีจดุ เด่น จุดรอง ที่ลงตัว ภาพ
ผลงานเป็ นเรื่องราว สามารถเล่าเรื่องให้ เพื่อน ๆฟังได้ อย่างสนุกสนานเห็นคุณค่าภูมิใจใน
เด็กคนที่5 อายุ 6 ปี องค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่องราวกระจายทัว่ ภาพ ใช้ โทนสีได้ อย่าง
สวยงาม ภูมิใจในผลงานของตนเองมีจินตนาการที่เเตกต่างจากเพื่อน
เด็กคนที่6 อายุ 4 ปี , เด็กคนที่7 อายุ 3.8ปี , เด็กคนที่8 อายุ 4 ปี และ เด็กคนที่ 9 อายุ
4 ปี สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความตังใจ
้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่องราว กระจายทัว่ ภาพ
ได้ อย่างสวยงาม วาดเส้ นเติมเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึ ้น
เด็กคนที่10 อายุ 6 ปี มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่ องราวกระจายทั่วภาพได้
อย่างสวยงาม วาดเส้ น เติมเเต่งให้ ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึ ้น ใช้ สีสนั สวยงามหลากหลาย
สรุปเด็กคนที่ 1 อายุ 5ปี ได้ คะเเนนสูงสุด โดยรวมนักเรียนทัง้ 10 คน มีความสนุกสนาน
มาก มีการพูดคุยเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึ งภาพผลงานของตนเองอย่างสนุกสนาน มี
สมาธิ มากชึน้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เเละคานึงถึงการตกเเต่งผลงานของตนให้ เกิ ด
ความสมบูรณ์มากขึ ้น จึงมีความสอดคล้ องดังที่ หรรษา นิลวิเ ชีย ร (2535) อ้ างอิงจาก Kellogg.
1967) ได้ ทาการศึกษางานขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กและให้ ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทั่วโลกมีขบวนการใน
การพัฒนางานศิลปะเป็ นขันตอนที
้
่คล้ าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน
2 ขวบเล็กน้ อย จนถึ งอายุ 4 – 5 ขวบ และได้ จ าแนกออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ทาให้ เ ราเข้ าใจถึ ง
ความสาคัญของงานขีด ๆเขียน ๆ ทางศิลปะที่มีตอ่ การพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ ดงั ขันที
้ ่ 4 การ
วาดแสดงเป็ นภาพ ขันการวาดแสดงเป็
้
นภาพ (Pictorial stage) ขันนี
้ ้เป็ นขันขี
้ ด ๆ เขียน ๆ ของเด็ก
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อายุ4 หรือ 5 ขวบ ซึ่งเริ่มจะแยกแยะวัตถุที่เหมือนกันตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ได้ ขนนี
ั ้ ้ เป็ นขันต่
้ อ
จากขันรู
้ ้ จกั ออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเริ่มเขียนรูปแบบที่ให้ ภาพชัดเจน
พอที่ผ้ ใู หญ่จะรู้ได้ ขันตอนนี
้
แ้ สดงถึงความเป็ นเด็กที่โตขึ ้น และมีจินตนาการเด็กจะสามารถรวม
ขันตอนต่
้
าง ๆ ที่ผา่ นมาข้ างต้ นทังหมด
้
เข้ าด้ วยกัน เพื่อมุง่ ไปสูง่ านที่เป็ นจริง และเป็ นการแสดงถึง
งานศิ ล ปะด้ ว ยจากการเริ่ ม ต้ น วาดรู ป วงกลม อาจจะกลายเป็ น จุด เริ่ ม ต้ น ของการค้ นพบ
ความสัมพันธ์ของศิลปะ ตัวอย่างเช่น การลากเส้ นรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง หรือออก จากลงกลม
ก็ดเู หมือนเป็ นแสงอาทิตย์ที่ออกจากดวงอาทิตย์ หรือบางทีอาจจะดัดแปลงเป็ นรูปตะขาบได้ งาน
ศิลป์ โดยเฉพาะรู ปนี เ้ ป็ น ขบวนการของความคิดสร้ างสรรค์อัน มีเ อกลักษณ์ ของตัวมัน เอง พระ
อาทิตย์ หรือตะขาบเกิดจากการรวมของเส้ น และวงกลมทาให้ เห็นรูปดังกล่าวมากกว่าจะเห็นเป็ น
วงกลม และ เส้ น เป็ นความจริ งที่ว่างานศิลป์ ในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กับภาพทัง้ ภาพเช่น
เดียวกับมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ เเละ เยลเลน เเละเออร์ บัน (Jellen G, 1986, July)ได้ ให้
ความหมายของความคิ ด สร้ างสรรค์หมายถึ ง ความคิดที่ มีประสิท ธิผลที่สามารถก่ อให้ ผลทาง
ปฎิบตั ิได้ ในด้ านต่าง ๆหลายด้ านได้ เเก่ความคิดที่ ทาให้ เกิดนวัตกรรม ความคิดในด้ านการสร้ าง
จินตนาการใหม่ ๆ เเละความคิดในด้ านความรู้สกึ ว่าจะต้ องมีการก่อให้ เกิดสิ่งที่เเตกต่างไปจากรูป
แบบเดิม
สรุปผลคะแนนทัง้ 7 กิจกรรม เด็กคนที่ 1 มีผลงานที่โดดเด่น สมบูรณ์ มีเกณฑ์คะแนนอยู่
ในระดับสูงที่สดุ ด้ วยกันทัง้ หมด4 กิจกรรมได้ แก่ กิจกรรมที่ 2, 4, 5, 7 และเด็กที่มีเกณฑ์คะแนน
น้ อยที่สดุ ได้ แก่เด็กคนที่ 6 และเด็กคนที่9
การที่ ผลการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ ปรากฏออกมาเช่นนี ้ เป็ นผลเนื่องจาก ผู้วิจัย ได้ สร้ างชุด
กิจกรรมศิลปะ ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยขึ ้น โดยได้ ผ่านกระบวนการวิจัย เริ่ มจาก
การศึกษาปัญหาเเละขันตอนต่
้
าง ๆ เพื่อให้ ชดุ กิจกรรมมีความสมบูรณ์เเละสามารถนาไปใช้ ตอ่ เพื่อ
เป็ นการศึก ษาด้ านความคิ ดสร้ างสรรค์มากขึ ้นยิ่ง ๆขึน้ ไป มีการวิเคราะห์ เนื อ้ หา เเละลัก ษณะ
กิจกรรมที่สง่ เสริมความคิดสร้ างสรรค์ โดยผ่านการตรวจสอบ จากคณะกรรมการที่ปรึกษาปริ ญญา
นิพนธ์ รวมทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้ เเนะนาเเผนชุดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ นากลับมาปรับปรุง
เเก้ ไขก่ อนที่ จะให้ เด็กปฐมวัย ได้ ลงมือปฎิบัติกิจ กรรมจริ ง ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัย ได้ มีการทาความเข้ าใจหา
ข้ อมูลศึกษาเพิ่มเติม เพื่อแก้ ไขแผนการจัดชุดกิจกรรมตามคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปริ ญ ญานิ พนธ์ และ ผู้เ ชี่ ย วชาญทัง้ 3 ท่าน ผลการวิจัยในครัง้ นี จ้ ึงมี ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้
ประเมินความคิดสร้ างสรรค์ออกมาอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เป็ นไปตามสมมุติฐานในการวิจยั
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รู ป แบบกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเรี ย นรู้ โดยกิ จ กรรมศิ ล ปะเป็ นกิ จ กรรมที่
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะความคิดสร้ างสรรค์ให้ กบั เด็ก เด็กมีความสนุกสนาน และรู้สึกมีสมาธิ
สนใจเรียน โดยทังนี
้ ้ต้ องจัดให้ สอดคล้ องกับ พัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยมี
เเบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเอลเลนเเละเออบัน เป็ นเกณฑ์ แผนชุดกิจกรรมภาพพิมพ์
สร้ างสรรค์นี ้ สร้ างขึ ้นมาให้ นกั เรียนได้ ร้ ูจกั ใช้ จินตนาการในการสร้ างสรรค์ผลงาน อย่างอิสระ เเละ
สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ โดยจะส่งเสริ มให้ เด็กรับรู้ถึงสุนทรี ยศาสตร์ ทางศิลปะและมี
ความเพลินเพลินสนุกสนานในการทากิจกรรมด้ วยเทคนิคการพิมพ์ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆที่ไม่เป็ น
อันตราย เหมาะสา หรับเด็กปฐมวัย และมีลกู เล่นที่สามารถดึงดูดให้ เด็กเกิดความสนใจ ให้ เกิด
เป็ นผลลัพธ์หรือรูปแบบที่ออกมาหลาก หลายตามความรู้สกึ ผ่านกระบวนการความคิดจินตนาการ
ได้ อย่างอิสระ
ข้ อเสนอแนะ ข้ อสังเกตที่ได้ จากการวิจัย
1.การจัดกิจกรรมต้ องใช้ เวลานานและกระบวนการจัดทารูปแบบกิจกรรมศิลปะที่ตอ่ เนื่อง
เพื่อฝึ กทักษะด้ านต่าง ๆ
2.การเรียนการสอนด้ วยเเผนกิจกรรมภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยที่สร้ างขึ ้น
ทาให้ เด็กทา งานร่วมกันเพื่อน ๆคนอื่น ๆได้
3.ผลการประเมิน ความคิดสร้ างสรรค์ปรากฏว่ า เด็กมีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ตามลาดับกิจกรรม เป็ นอย่างดี มีความคิดริเริ่มเเปลกใหม่ ความคิดคล่องเเคล่ว ความคิดที่ยืดหยุ่น
ความละเอียดละออในการ สร้ างสรรรค์ผลงาน มีจินตนาการที่เปิ ดกว้ างเป็นอิสระต่อการสร้ างสรรค์
ผลงาน เกิดความมัน่ ใจ เเละชื่นชมชื่นชม ภูมิใจในผลงานของตนเอง
ข้ อเสนอะเเนะทั่วไป
1. นาชุดกิจกรรมนี ้ไปใช้ ในการเรียนการสอนเเบบกลุ่มเด็กพิเศษในเด็กปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาด้ านความคิด สร้ างสรรค์เเละฝึ กสมาธิ เพื่อใช้ เป็ นทักษะในขีวิตจริงได้ เป็ นอย่างดี
2. ครูผ้ สู อนสามารถนาผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปพัฒนา เเละประยุกต์ ใช้ ในวิชาศิลปะ
เเขนง ๆต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆให้ กับนักเรี ยน เพื่อให้ กระบวนการเรี ย นการสอนได้
หลากหลายมากขึ ้น
ข้ อเสนอเเนะในการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเทคนิคอื่น ๆ ของการสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยศิลปะภาพ
พิมพ์ โดยใช้ เเผน กิจกรรมในการเรียนการสอน
2. ควรนาผลวิจยั ไปพัฒนา เเละทดลองใช้ เพื่อวัดผลด้ านอื่น ๆในเด็กปฐมวัยต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คุม่ ือการใช้ เเผนการสร้ างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างเเผนการสอนการสร้ างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
ตารางชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
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คู่มือแผนการจัดชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
เรื่อง มือน้ อยแสนซน เวลา 1 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทัศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ัดที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ อวัยวะร่างกาย เช่น มือ, เท้ า เป็ นต้ น
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ เด็กเข้ าใจงานภาพพิมพ์ว่าเป็ นผลงานศิลปะที่ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยวิธีการพิมพ์ โดยการกด
แม่พิมพ์ ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ ด้ วยอวัยวะในร่างกาย เช่น นิว้ มือ , ฝ่ ามือ, ฝ่ าเท้ า, ข้ อศอก
เป็ นต้ น
2. เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิดริ เริ่ ม ความคิด
คล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีโปสเตอร์ ,สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. แป้งอเนกประสงค์, แป้งเค้ ก (แป้งทาขนม)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย สนทนากับนักเรียน ถามว่าศิลปะภาพพิมพ์คืออะไรรู้จกั หรือไม่

121
1.2 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้ นการใช้ อวัยวะร่างกาย มือ, นิ ้ว เป็ นต้ น
1.3 เตรี ยมเด็กให้ มีความพร้ อมด้ านกล้ ามเนือ้ มือ ด้ วยการเปิ ดเพลง พร้ อมกามือและแบมือ เข้ า
จังหวะ
1.4 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ ด้ วยการ
กดแม่พิมพ์ให้ ติดเกิดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ กาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์ เวลา 40 นาที
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุธรรมชาติ
ต่างๆ ให้ เกิดเป็ น องค์ประกอบของภาพที่สวยงาม
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
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-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
เพื่อเข้ าใจการสร้ างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้ อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้พิมพ์
โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีธรรมชาติ,สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุธรรมชาติ ( ก้ านกล้ วย, เปลือกไม้ , ใบไม้ , ดอกไม้ )
6. กลิ่นผสมอาหาร (เช่น กลิ่นใบเตย, กลิ่นอบเชย, กลิ่นชา, กลิ่นมะลิ, กลิ่นกุหลาบ)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสและดมกลิ่นกับวัสดุที่นามาใช้
1.3 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ
1.4 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ โดยการ
กดแม่พิมพ์ให้ ติดเกิดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ กาลังใจ
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การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
เรื่อง พื ้นที่ของฉัน เวลา 1 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัดที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุสงั เคราะห์
ต่างๆ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่อเข้ าใจการสร้ างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้ อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4. ให้ เด็กพัฒนาคิดสร้ างสรรค์และคิดประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ตามจินตนาการของผู้พิมพ์โดย
พิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ที่เป็ นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเป็ นการพิมพ์ภาพเลียนแบบสิ่งต่าง ๆ
เช่น อาคาร, บ้ านเรือน, ต้ นไม้ หรือ สัตว์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีผสมอาหาร,สีจากวัสดุธรรมชาติ
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2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุสงั เคราะห์ ( ฟองน ้า, กระดาษ, ที่แค๊ ะหู, สาลี, ขวดน ้า, ช้ อนส้ อม )
6. แป้งข้ าวโพด
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสกับวัสดุที่นามาใช้
1.2 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์
1.3 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ โดยการ
กดแม่พิมพ์สงั เคราะห์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขัน้ สรุปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง ชมเชย ให้ กาลังใจ
และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
เรื่อง สัตว์น้อยสี่เท้ า เวลา 1 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรียนรู้
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มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทัศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัดที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุสงั เคราะห์ให้
เป็ นรูปสัตว์สีเท้ า ในจินตนาการ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่อเข้ าใจการสร้ างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้ อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์ที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีโปสเตอร์
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุสงั เคราะห์ ( เชือก )
6. กระดาษแข็ง
7. กาว
8. ลูกกลิ ้ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน

126
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสกับวัสดุที่นามาใช้
1.3 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์เพื่อทาเป็ นรูปสัตว์สี่เท้ า
1.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ โดยการ
กดแม่พิมพ์สงั เคราะห์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง ชมเชย ให้ กาลังใจ
และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5
เรื่อง จินตนาการสร้ างสรรค์ เวลา 1 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัดที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุธรรมชาติ
และวัสดุสงั เคราะห์ ต่างๆ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
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-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่อเข้ าใจการสร้ างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้ อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4. เป็ นการพิมพ์ภาพให้ ได้ ตามความคิดตามจินตนาการของเรา ซึ่งอาจจะเป็ นภาพเหตุการณ์ใน
ชีวิต ประจาวัน ภาพนิทาน หรือ ภาพที่แตกต่างจากความจริง โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพ
เองอย่างอิสระ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีน ้า, สีโปสเตอร์ , สีผสมอาหาร
2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุสงั เคราะห์
6. วัสดุธรรมชาติ
7. ลูกกลิ ้ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันน
้ า
1.1 ครูทกั ทาย ยิ ้มแย้ ม สนทนากับนักเรียน
1.2 เตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม โดยการให้ เด็กๆได้ สมั ผัสกับวัสดุที่นามาใช้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ ด้ วยการ
กดแม่พิมพ์สงั เคราะห์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ ชมเชยให้ กาลังใจ
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การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6
เรื่อง ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ เวลา 1 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทัศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้ นการใช้ โดยให้ ใช้ วสั ดุแม่พิมพ์ที่ใช้ ในการปรุง
อาหาร
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่อเข้ าใจการสร้ างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้ อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้ วยวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4.เป็ นการพิ มพ์ ภาพให้ ได้ ต ามความคิดตามจิ นตนาการ โดยให้ ใช้ วสั ดุแม่พิมพ์ ที่ใ ช้ ใ นการปรุ ง
อาหารเช่น ผัก, ผลไม้ น ามาแกะสลัก เป็ นรู ปเป็ น ทรงต่างๆ และให้ นาไปพิมพ์ภาพให้ เกิ ดเป็ น
ลวดลายตามจินตนาการของ เด็กเอง
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีผสมอาหาร
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2. กระดาษ
3. พู่กนั
4. จานสี
5. วัสดุธรรมชาติ ( ผัก, ผลไม้ , เส้ นมาม่า )
6. เครื่องปรุงอาหารที่มีความเข้ มข้ น (เช่น ซอสมะเขือเทศ, ซอสซีอิ ้วหวาน)
7. น ้า
8. ที่ฉีดน ้า (ฟ๊ อกกี ้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันน
้ า
1.1 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์เพื่อทาเป็ นรูปสัตว์สี่เท้ า
1.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ ด้ วยการ
กดแม่พิมพ์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง ชมเชย ให้ กาลังใจ
และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7
เรื่อง เติมเต็มตามจินตนาการ เวลา 2 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรียนรู้
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มฐ ศ 1.1 สร้ างสรรค์ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่น
ชมและ ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัดที่ 1. สร้ างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยมีเส้ น และ จุด เพื่อให้ ต่อเติมภาพ ตามจินตนาการ
ให้ สมบูรณ์ โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ
สาระการเรียนรู้
-การเรียนรู้การพิมพ์
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพิมพ์ภาพ
-องค์ประกอบที่สาคัญของการพิมพ์
-สร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
-วิธีการพิมพ์ภาพ
จุดมุ่งหมาย
1.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและจินตนาการ
2.เพื่อเข้ าใจการสร้ างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้ อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดย
พิมพ์ภาพด้ วยวัสดุสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
3. สามารถบอกเล่าถึงจินตนาการของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาได้
4. เป็ นการพิมพ์ภาพให้ ได้ ตามความคิดตามจินตนาการ โดยมีเส้ น และ จุด เพื่อให้ ต่อเติมภาพ
ตามจินตนาการให้ สมบูรณ์ โดยให้ เลือกใช้ วสั ดุในการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
1. สีผสมอาหาร(แต่งกลิ่น)
2. กระดาษ
3. น ้า
4. จานสี
5. วัสดุธรรมชาติ
6. วัสดุสงั เคราะห์
7. น ้าตาลไอซิ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
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ขันน
้ า
1.1 ครูอธิบายสร้ างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้ วยการใช้ วสั ดุสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
1.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถาม หยิบ จับ อุปกรณ์อย่างอิสระ
ขันสอน
้
(กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ , กระบวนการการปฏิบตั ิจริง)
2.1 ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เป็ นผลงานศิลปะที่ถกู สร้ างขึ ้นมาด้ วยวิธีการพิมพ์ ด้ วยการ
กดแม่พิมพ์ให้ ติดเป็ นภาพบนกระดาษ
2.2 เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็ นรูปต่างๆ
ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง ชมเชย ให้ กาลังใจ
และสร้ างแรงจูงใจในการทางานศิลปะ
การประเมินผล
1. รวบรวมผลงาน สังเกตจากผลงานของเด็ก
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั
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ตารางชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

เครื่องมือ

เวลา

1

สีโปรเตอร์ , สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จาน
เรื่อง มือน้ อยแสนซน สี, เเป้ งอเนกประสงค์ หรื อ เเป้งเค้ ก (เเป้งท า 1 ชัว่ โมง
ขนม)

2

สี ธ รรมชาติ , สี ผ สมอาหาร, กระดาษ,
พู่กนั , จานสี, วัสดุธรรมชาติ (ก้ านกล้ วย, เปลือก
เรื่อง ธรรมชาติสร้ างสรรค์ ไม้ , ใบไม้ ,ดอกไม้ ), กลิ่นผสมอาหาร (เช่นกลิ่น 1ชัว่ โมง
ใบเตย, กลิ่นอบเชย, กลิ่นชา, กลื่นมะลิ, กลิ่น
กุหลาบ)

3

เรื่อง พื ้นที่ของฉัน

สีธรรมชาติ, สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จาน
สี, วัสดุสงั เคราะห์ (ฟองนา้ ,กระดาษ,ที่เ เค๊ ะหู, 1ชัว่ โมง
สาลี, ขวดน ้า, ช้ อนส้ อม), แป้งข้ าวโพด

4

เรื่อง สัตว์น้อยสีเท้ า

สีโปรเตอร์ , สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จาน
สี, วัสดุสงั เคราะห์ (เชือก), กระดาษเเข็ง, กาว, 1ชัว่ โมง
ลูกกลิ ้ง

5

เรื่อง จินตนาการสร้ างสรรค์

สีโปรเตอร์ , สีน ้า, สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน
1ชัว่ โมง
, จานสี, วัสดุสงั เคราะห์, วัสดุธรรมชาติ, ลูกกลิ ้ง

6

สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน , จานสี, วัสดุ
ธรรมชาติ (ผัก, ผลไม้ , เส้ นมาม่า), เครื่ องปรุง
เรื่อง ภาพพิมพ์สร้ างสรรค์
1ชัว่ โมง
อาหารที่ มีความเข้ มข้ น (เช่น ซอสมะเขือเทศ,
ซอสซีอิ ้วหวาน), น ้า, ที่ฉีดน ้า

7

เรื่อง เติมเต็มจินตนาการ

สีผสมอาหาร (เเต่งกลิ่น), กระดาษ, นา้ , จานสี,
1ชัว่ โมง
วัสดุธรรมชาติ, วัสดุสงั เคราะห์, น ้าตาลไอซิ่ง
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ภาคผนวก ข
ภาพเบื ้องหลังการปฎิบตั ชิ ดุ กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
ภาพอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม เพื่อปฎิบตั ิชดุ กิจกรรม
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ภาพเด็กปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
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ภาพเด็กปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
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ภาพเด็กปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย

137
ภาพเด็กปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย

138
ภาพอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
เพื่อปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ สร้ างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)IOC)
แบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์ ของ เยลเลนเเละเออบัน
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แบบประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(IOC)
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี ้เเจง ขอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญโปรดพิจารณาว่าเเผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เเต่ละเเผนมีค
วามเหมาะสมกับรายการประเมินมากน้ อยเพียงใด จากนัน้ ใส่เครื่ องหมาย / ในช่องระดับความ
เหมาะสม

ที่

รายการ

1

แผนกิจกรรมมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้ วนเเละสัมพันธ์กนั

2

เนื ้อหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดประสงค์

3

กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา เเนวคิด เเละวัตถุประสงค์

4

กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมเเละสอดคล้ องกับเด็กปฐมวัย

5

กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฎิบตั ิ

6

กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

7

เครื่องมือสามารถเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม

8
9

ความคิดเห็น
ข้ อเสนอเเนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
+1 0 -1

เครื่องมือที่ใช้ ทากิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
กิจกรรมต่างๆ
วิธีการวัดผลเเละเครื่องมือสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เเละ
กิจกรรม

10 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน
ข้ อเสนอเเนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้เชี่ยวชาญ
(………………………………………………………….)
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แบบประเมินวัดความคิดสร้ างสรรค์ ของเยลเลนและเออร์ บัน
The Test for Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP)
ชื่อผู้ประเมิน....................................................นามสกุล..........................................
ชื่อนักเรียน....................................................นามสกุล.........................................
วันที่..........เดือน........................ พ.ศ. 2559
แบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์
1. การต่อเติม (Cn : Continuations)
ชิ ้นส่วนที่ได้ รับการต่อเติม เช่น ครึ่งวงกลม จุด มุมฉาก เส้ นโค้ ง เส้ นประและ
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเล็กปลายเปิ ดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ คะแนนการต่อ
เติมชิ ้นส่วนละ 1 คะแนน (คะแนนสูงสุดคือ 6 คะแนน)
2.ความสมบูรณ์ (Cm : Completions)
หากมีก ารต่อเติ ม จากเดิ มในข้ อ 1 ให้ เต็ม หรื อให้ สมบูร ณ์ ม ากขึน้ จะได้
คะแนนชิ ้นส่วนละ 1 คะแนน ถ้ าต่อเติมภาพโดยใช้ รูปที่กาหนด 2 รูปมา
รวมเป็ นรูปเดียว เช่น โยงเป็ นรูปบ้ าน ต่อเป็ นอิฐ ต่อเป็ นปล่องไฟ ฯลฯ ให้
1 คะแนน (คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้คือ 6 คะแนน)
3. ภาพที่สร้ างขึ ้นใหม่ (Ne : New Elements)
ภาพหรือสัญลักษณ์ที่วาดขึ ้นใหม่นอกเหนือจากข้ อ 1 และ 2 จะได้ คะแนน
เพิ่มอีกภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพที่วาดซ ้าๆ ภาพที่เหมือนกัน เช่น ภาพป่ า
ที่มีต้นไม้ หลายๆ ต้ น ซ ้าๆ กัน จะได้ 2 – 3 คะแนน (คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้
คือ 6 คะแนน)
4. การต่อเนื่องด้ วยเส้ น (Cl : Connections made with lines)
แต่ละภาพหรื อส่วนของภาพ (ทัง้ ภาพที่สร้ างเสร็จขึ ้นใหม่ในข้ อ 3 หากมี
เส้ นลากโยงเข้ าด้ วยกันทังภายในและภายนอกจะได้
้
รับคะแนนการโยงเส้ น
เส้ นละ 1 คะแนน (คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้คือ 6 คะแนน)

ระดับ
คะแนน

หมายเหตุ
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แบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์
5. การต่ อเนื่องทาให้ เกิดความเป็ นเรื่องราว)Cth : Connections made
that Contribute to a theme) )คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้คือ (คะแนน 6
ภาพใดหรือส่วนใดของภาพที่ทาให้ เกิดเป็นเรื่องราวหรือเป็นภาพรวมจะได้
อีก ชิ ้น การเชื่อมโยงนี ้อาจเป็ นการเชื่อมโยงด้ วยเส้นจาก 1 คะแนนต่อ 1
หรือไม่ใช้ เส้ น ก็ได้ เช่น เส้ นประของแสงอาทิตย์ เงาต่างๆ การแตะ 1 ข้ อ
กันของภาพ ความสาคัญอยู่ที่การต่อเติมนันท
้ าให้ ได้ ภาพที่สมบูรณ์ตาม
ความหมายที่ผ้เู ข้ ารับการทดสอบตังชื
้ ่อไว้
6. การข้ ามเส้ นกัน้ เขต โดยใช้ ชนิ ้ ส่ วนที่กาหนดให้ นอกกรอบใหญ่
)Bid : Boundary Breaking Fragment-dependent)
การต่อเติมหรือโยงเส้ นปิ ด รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสปลายเปิ ด ซึ่งอยู่นอกกรอบ
สี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเต็ม
7. การข้ ามเส้ นกัน้ เขตอย่างอิสระโดยไม่ ให้ ส่วนที่กาหนดให้ นอก
กรอบใหญ่ (Bfi : Boundary Breaking being Fragment dependent)
การต่อเติมโยงเส้ นออกไปนอกกรอบ หรือการวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยม
ใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเต็ม
8. การแสดงความลึก ใกล้ – ไกล หรือมิติของภาพ) Pe :Perspective)
ภาพที่วาดให้ เห็นส่วนลึก มีระยะใกล้ – ไกล หรือวาดภาพในลักษณะสาม
มิติ ให้ คะแนนภาพละ 1 คะแนน หากมีภาพปรากฏเป็ นเรื่องราวทังภาพ
้
แสดงความเป็นมิติ มีความลึกหรือใกล้ – ไกล ให้ คะแนน 6 คะแนน
9. อารมณ์ ขัน) Hu : Human) คะแนนสูงสุดของข้ อนี ้คือ 6 คะแนน
ภาพที่แสดงให้ เห็นหรือก่อให้ เกิดอารมณ์ขนั จะได้ ชิ ้นส่วนละ 1 คะแนน
หรือดูภาพรวมถ้ าได้ อารมณ์ขนั มาก ก็จะให้ คะแนนมากขึ ้นเป็นลาดับ ภาพ
ที่แสดงอารมณ์ขนั นี ้ประเมินในหลายๆ ทาง เช่น
- ผู้วาดสามารถล้ อเลียนตัวเองจากภาพวาด
- ผู้วาดผนวกชื่อที่แสดงอารมณ์ขนั เข้ าไปหรือวาดเพิ่มเข้ าไป
- ผู้วาดผนวกลายเส้ นและภาษาเข้ าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตนู

ระดับ หมายเหตุ
คะแนน
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ระดับ
คะแนน

หมายเหตุ

10. การคิดแปลกใหม่ ไม่ คดิ ตามแบบแผน การวางภาพ )Uc :
Unconventionality)
ภาพที่แสดงความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดปกติธรรมดา
ทัว่ ไป
11. ความเร็ว) Sp : Speed)
ภาพที่ใช้ เวลาวาดน้ อยกว่า 12 นาที จะได้ คะแนนเพิ่มดังนี ้
ต่ากว่า 2 นาที ได้
6
คะแนน
ต่ากว่า 4 นาที ได้
5
คะแนน
ต่ากว่า 6 นาที ได้
4
คะแนน
ต่ากว่า 8 นาที ได้
3
คะแนน
ต่ากว่า 10 นาที ได้
2
คะแนน
ต่ากว่า 12 นาที ได้
1
คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 12 นาที ได้ 0 คะแนน
บันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
คาสัง่ แต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
คาสัง่ แต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
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ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวเมธิญา มฤคสนธิ
29 เมษายน 2533
โรงพญาบาล พญาไท2
พ.ศ.2555 จบปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
317/2 หมูบ่ ้ านไทยศิรเหนือ ลาดพร้ าว94 เขตวังทองหลาง เเขวงพลับพลา
กรุงเทพมหานคร 10310

